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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

D e Vlaamse minister-president Luc Van 

den Brande heeft maandag jl. in de 

faciliteitengemeente Wezembeek-

Oppem de ontiiaalbrochure Welkom in Vlaanderen 

voorgesteld. De brochure, in meerdere talen 

Uw vorige WIJ 
is een complete 
Bouwgids waard! 

(Lees bh. 15) 

uitgegeven, is tot de Europese burgers in de 

randgemeenten gericht. Open communicatie tussen 

de Vlaamse gemeenschap en de Europese 

ingezetenen is een noodzaak. De Europeanen 

mogen weten dat ze in Vlaanderen welkom zijn. 

Alle partijen, behalve het Vlaams Blok, 

ondersteunen het Europees burgerschap. 

Het Europees burgerschap mag echter geen 

vrijbrief zijn om de verfransing in de Rand aan te 

scherpen, om de taalgrens in vraag te stellen. Het is 

de strategie van de Franstaligen de in Vlaanderen 

verblijvende Europeanen wijs te maken dat ze zich, 

net zoals zij, niet hoeven aan te passen. De 

Europese buj^ers krijgen daardoor de indruk dat de 

faciliteitengemeenten tot het tweetalige Brussel 

behoren. De Vlaamse regering heeft er goed aan 

gedaan in de brochure te vermelden dat de 

faciliteiten als ovei^ansmaatregel bedoeld zijn. De 

Europeanen krijgen hier straks kiesrecht, maar 

moeten begrijpen dat dit ook plichten 

teweegbrengt. Zo dienen ze het Vlaams karakter 

van de Rand te respecteren en te aanvaarden dat de 

Vlaamse overheid de voogdij over de 

randgemeenten uitoefent. Dat is geen uiting van 

eng nationalsme. htegendeel, het Europees 

burgerschap maakt komaf met het negentiende-

eeuwse staatsnationalisme. Niet wie een Belgische 

identiteitskaart op zak heeft, maar hier voldoende 

lang verblijft, belastingen betaalt en ook de 

streektaal beheerst, hoort de gemeenschap toe. De 

voor elke gemeenschap noodzakelijke burgerzin kan 

slechts verwezenlijkt worden indien deze 

voorwaarden voor iedereen gelden. De federale 

overheid weigert deze voorwaarden aan het 

Europees kiesrecht te koppelen. Het zou een uiting 

zijn van discriminatie, zo wordt betoogd. 

„Dat is manifest onjuist", antwoordt VU-

kamerlid Fons Borginon. De voorwaarden zouden 

voor iedereen, zowel voor Vlamingen, Franstaligen, 

Europeanen en ook niet-Europeanen moeten 

gelden. Aangezien de federale regering dit niet 

beseft, dienden VU en VLD samen een wetsvoorstel 

in om Vlaanderen bevoegd te maken voor de 

wetgeving inzake gemeentelijk stemrecht 

(evdc) 

Een Stem over EU-stemrecht. 

De zaak uitmesten 

South Africa? 
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Een wieieriegende. 

Vlaanderen laatzicli inpal<i<en! 

D e VU-top is begonnen aan vijf pro
vinciale strategiedagen. Gisteravond 

werd in St.-NIklaas de rij geopend en op 
donderdag 26 maart wordt in Hove af
gesloten. Uiteraard hebben deze ontmoe
tingen vandoen met de operatie vernieu
wing waar de partij mee bezig is. De lezer 
herinnert zich dat de Partijraad van eind 
november '97 voorzitter Bert Anciaux de 
opdracht gaf om een brede politieke ver
nieuwing op te starten. Omdat het plan 
niet verruiming, maar vernieuwing be
oogt, leeft er nogal wat onzekerheid over 
de uiteindelijke bedoelingen. Partijverrui
ming Is een veelgebezigde vorm die een 
weldoende Invloed kan hebben op het 
imago van de partij, doorgaans blijft het bij 
een opfrissing die echter vlug zijn glans 
verliest. Met vernieuwing wordt vooral de 
wijze van politiek bedrijven bedoeld. En 
daar is het bij de Volksunie om te doen. Dat 
deze radicale optie voor onzekerheid zorgt 
Is begrijpelijk, vooral militanten die reeds 
decennia lang vertrouwd zijn met „hun" 
partij stellen zich vragen. Een militant 
houdt van de nestwarmte die alleen zijn 
partij hem kan geven, hij wil deze voor 
geen geld ruilen, hij weet waar zijn groep 
voor staat, wat ze verdedigt en wat ze hem 
waard is. Dat daar aan geraakt wordt, zint 
hem niet, zeker wanneer ook buitenstaan
ders in het spel zijn. 
Het professionele politieke bedrijf is geen 
theekransje, het gaat er steeds harder aan 
toe. Bovendien zijn de plekken waar ,,de 

machten" zich van oudsher bevinden zich 
gaan verleggen. Meer dan ooit zijn de 
parlementen praatbaral<l<en geworden In 
het voordeel van de ministers en hun 
kabinetten die leven bij de gratie van de 
politieke partijen. Die cenakels worden 
gedragen door zuilen die de machtsgroe
pen hebben opgebouwd, zij bepalen vla 
een vertrouwelijice agenda het politieke 
leven of wat daar moet voor doorgaa n. Om 
de hele constructie overeind te houden 

Ukomt 
toch ook! 

werd de publieke partijfinanciering be
dacht. Deze gecontroleerde betoelaging 
met overheidsgeld biedt niet alleen een 
alternatief voor de wilde partijfinanciering, 
maar zorgde er ook voor dat het diepe 
wezen van de partijen veranderde: zij wor
den meer en meer door betaalde vrij
gestelden geleld. Zeker in de grote partijen 
heeft de militant, de door een mengeling 
van edelmoedigheid en trouw gedreven 
man of vrouw, de plaats geruimd voor de 
partijambtenaar. Deze op ministeriële ka
binetten en gemeentehuizen, studiedien
sten van parlement, partij, vakbonden, 
ziekenkassen en andere nevenorganisatles 

functionerende vertrouweling is ook aan 
de partijtop het onafhankelijk denkende 
kaderlid gaan vervangen. Deze wending 
warmt het klimaat op waarin de partij zich 
tot een absolute macht kan ontwikkelen. 
Deze evolutie is mee verantwoordelijk voor 
de veelbesproken kloof die ook de burger-
militant treft. Want ook deze raakt meer 
en meer politiek afwezig. Een afwezigheid 
die zich manifesteert In het afkalvend 
plaatselijk partljleven. Sommige partijen 
proberen dat te verhelpen door met ben-
zinebons of andere voordelen aan po
litieke klantenbinding te doen. En dit na
dat het uitdelen in verkiezingstijd van heb
bedingen reeds bij wet was verboden! 
Hoe de burger opnieuw bij het politieke 
leven betrekken? De vraag is reeds lang 
gesteld. De remedies die bedacht werden 
maken weinig indruk, over een deonto-
logische code en een plan voor decumui 
bestaat zelfs geen eensgezindheid. De 
burger die nog wil volgen ziet op zijn 
zondagse TV slechts kibbelende dames en 
heren... Of het nu over communautaire, 
sociale, economische, ecologische of cul
turele onderwerpen gaat, het gekakel 
houdt aan, het rond de pot draaien is 
verheven tot een discipline. De premier 
heeft van nietszeggen zijn specialiteit ge
maakt, dhr. Tobback cultiveert cynisme, en 
het Vlaams Blok verwelkomt een verruimer 
met een paar bokshandschoenen! 
Omdat de Volksunie deze niet eindigende 
moerlemele ziet, ontwierp zij een totaal 

nieuw concept voor politieke vernieuwing. 
Men kan over de punten en de komma's 
van het plan van mening verschillen, maar 
dat er Iets moet gebeuren daar zal ie
dereen het over eens zijn. 
Op een ogenblik dat zoveel maatschap
pelijk, communautair, financieel en Eu
ropees in beweging is, zit België, zitten de 
politieke machten vastgeroest. Hier en 
daar borrelt wat op. In Wallonië wordt -
een beetje - aan de oude bomen van PS en 
PSC geschud, In Vlaanderen zoekt de ooit 
met veel gedruis opgestarte VLD een 
tweede elan. De rabiaat francofone par
tijen zaaien communautaire storm. Maar 
binnen de regeringspartijen wordt het 
touw strak gehouden door de behou
dende tandem Dehaene-Tobback. Uit 
vrees dat de federale unie verder uit
gekleed wordt houden zij elkaar vast en 
verdoezelen de problemen achter de eu
forie van de EMU-toetreding. Hun vrees 
voor vervroegde verkiezingen op dit la
biele ogenblik is zeer groot. En wie durft 
beweren dat pleidooien en betogingen 
voor een unitaire terugkeer in deze wan
kele tijd welgekomen zijn? 
Dit land is rijp voor politieke.vernieuwing. 
'Maar hoe?', luidt de vraag De Volksunie 
heeft een strategie ontwikkeld en wil deze 
uitleggen aan haar achterban. Iedereen 
krijgt de kans om er het fijne van te 
vernemen en om er zijn mening naast te 
zetten. U komt toch ook! 

Maurlts van Liedekerke 

J^ 



voor alle duidelUkheid... 
„Onze componisten zijn onbekend in eigen 

land. De bedoeling van het voorstel is hen 

meer aandacht te geven. Daarom hebben we 

een 'voorstel tot resolutie' ingediend, wat 

wil zeggen dat we de Vlaamse regering 

'verzoeken' in te gaan op onze 

aanbevelingen. Concreet houden die 

aanbevelingen in dat als de Vlaamse 

overheid een concert of een optreden 

organiseert (en betaalt), de uitvoerende 

ensembles of artiesten minstens één 

Vlaamse compositie moeten brengen. Ons 

voorstel heeft dus niets te maken met privé-

initiatieven als TorhoutfWerchter of 

Pukkelpop, of concerten en optredens die 

georganiseerd worden door privé-personen." 

Nelly Maes in Het Belang van Limburg van 

vrijdag 6 maart 1998. 

Zean-Marie l 
„En waarom niet? Als morgen de CVR de VLD of 20/21 van 
die Frans Anciaux - of hoe heet hij ook weer? - mij vragen 
dan geef il< hen een interview. Ooi<aan het Viaams Biol<. Die 
mannen doen ool< maar hun best." 

Jean-Marie Pfaff in Het Laatste Nieuwsvan vrijdag 6 maart 
1998 op de vraag of hij er wel goed aan had gedaan een 
Interview toe te staan aan 'Antwerps Nieuws', het af
delingsblad van het Blok In 't Stad. 

^ D O O R D E W E E K S ^ 

Bij de Nederlandse gemeen-
teraadsverkiezlngen is de oppositie
partij CDA de morele overwinnaar ge
worden. Het linies-liberale D66 verloor 
meer dan de helft van zijn aanhang. 

Johan Leman, directeur van 
het centrum voor gelijlcheid van kan
sen en voor racismebestrijding, wil dat 
persnüsdrljven voor een correctio
nele rechtbank kunnen komen. Nu is 
dat nog het Hof van Assisen. 

In Eisene zijn zeven leden van 
de Algerijnse terreurorganisatie CIA 
aangehouden. Na de arrestatie kwa
men tal van bommeldingen. Of die 
verband houden met de GIA dan wel 
het werk zijn van een grappenmaker is 
niet geweten. 

De commissie Media van het 
Vlaams parlement heeft het zgn. re
clamedecreet goedgekeurd. Dat 
schaft het reclamemonopolie van VTM 
af. 

Belgacom en de federale re
gering hebben een aanzienlijke som 
geld veil om scholen, ziekenhuizen en 
bibliotheken een goedkope Internet
aansluiting aan te bieden. 

Batlbouw kende dit jaar 7% 
meer bezoekers. 

Op initiatief van de Breden^ 
burgemeester Willy Vanhooren (SP) zal 
in het najaar een lessenreeks 'Hoe 
word Ik politicus?' gegeven worden. 
De reeks richt zich tot jongeren vanaf 
16 jaar Vanuit de VU zullen o.a. Jaak 
Vandemeulebroucke en Patrik Van-
krunkelsven hun kennis en ervaring l 
doorgeven. 

De Post sluit 200 kleine kan
toren. De sluitingen zullen volgens De 
Post geen aanleiding geven tot ont
slagen. 

De VDAB kwam op de proppen 
met haar jaarlijkse verslag over de stu-
dierlciitingen en de daaraan gere
lateerde kansen op werk. Mannen sco
ren het best met een hoger opleiding 
van lange termijn (HOLT), vrouwen 
doen het zowel goed met een HOLT als 
met een HOKT (korte termijn). 

Willy Vermeulen, gewezen top
man van het Hoog Comité van Toezicht 
en nu prominent PNPb'er, heeft Ste-
faan De Clerck bedankt voor een 
nieuwe Job. 
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CAMPAGNE IN 
BRUSSEL 
Zoals in WIJ van 5 maart jl. vermeld, 
denken de partijen eraan om tijdens de 
nakende verkiezingen in Brussel een twee
talige campagne te voeren. CVP-voorzitter 
Mare Van Peel stelt zelfs voor om er terug 
tweetalige kieslijsten in te voeren. Dat 
werd eertijds afgeschaft omdat het FDF 
"valse" Vlamingen op haar Üjst had gezet. 
Intussen denkt het VU-arrondissement 
Brussel eraan om niet zozeer een twee
talige, dan wel een "meertalige" campagne 
op te zetten. De discussie daarover is nog 
niet uitgeklaard. De beslissing hangt bo
vendien niet enkel van het arrondissement 
Brussel, maar ook van het oordeel van het 
partijbestuur af. 

RACISME 
Er worden heden ten dage heel wat voor
stellen, het ene al realistischer dan het 
andere, klaargestoomd om het racisme 
tegen te gaan. Daarbij wordt vooral naar 
maatregelen gezocht om het Vlaams Blok 
de pas af te snijden. Wat het FDF en 
Franstahg extreem-rechts uitspoken, 
wordt over het hoofd gezien. Daarte
genover beweren sommigen dat het 
Vlaams Blok geen anti-democratische par
tij kan zijn omdat de partijleden demo-
aatisch verkozen werden. 
Op die manier gaat men de inhoud van het 
Blok-programma uit de weg. De Brusselse 
parlementsleden van VU, SP, CVP, PS en 
PSC dwongen het Brussels gerecht om 
daarover een uitspraak te vellen. De par
lementsleden hadden 500 klachten in ver
band met Vlaams-Blok-teksten bij het ge
recht ingediend. Aan de parlementsleden 
vertelde de Brusselse procureur Benoit 

Dejemeppe dat het gerecht zowel ma
teriële als morele elementen had gevonden 

die een inbreuk op de racismewet in
houden. Dat is een belangrijke uitspraak 
die bovendien bevestigt wat reeds lang 
werd vermoed, maar al te vaak ontkend: 
het Vlaams Blok is een racistische partij. 
Wat daartegen moet ingebracht worden is 
minder duidelijk. Na overleg met pro
cureur-generaal André Van Oudenhove be
sliste Dejemeppe om de klachten voor
lopig te seponeren. De racistische uit
spraken werden via pamfletten verspreid. 
Daardoor is er sprake van een druk-
persmisdrijf en moet de zaak normaliter 
voor het assisenhof worden gebracht. De
jemeppe verwijst daarbij naar de om
slachtigheid van de assisenprocedure. Ei
genlijk vreest hij vooral dat een assisenzaak 
het Vlaams Blok ongewilde mediabelang
stelling zou opleveren. Omdat een jury 
zich zou moeten uitspreken, heeft de ma
gistraat bovendien geen vertrouwen in het 
oordeel van de publieke opinie. 

COMPLEX 
In een vrije tribune in De Morgen (7-8 
maart) wees SP-volksvertegenwoordiger 
Robert Delathouwer „op het chronisch 

gebrek aan Vlaams zelfvertrouwen." De 
mandataris begrijpt niet waarom vooral 
Vlaams-nationale milieus vrezen dat de 
toekenning van gemeentelijk stemrecht 
aan Europeanen en niet-Europeanen het 
Vlaams karakter in Brussel en in de Rand 
zou aantasten. Delathouwer beschouwt 
het als een kapitale fout „om in Brussel het 

vreemdelingenstemrecht aan de vertegen

woordiging van de Vlamingen in de hoofd

stad te koppelen." Ook kan hij geen begrip 
opbrengen voor het eisen van Vlaamse 
waarborgen tegenover het gemeentelijk 
stemrecht voor Europese ingezetenen. 
Dergelijke eisen, zo betoogt Delathouwer, 
getuigen van een "minderwaardigheids-

Als Vlamingen 

Brusselaars 

worden, blijft 

België 

bestaan... 

complex", want de Vlaamse "vrees" wordt 
niet door wetenschappelijk onderzoek be
vestigd. Dergelijk onderzoek zou uitge
wezen hebben dat vreemdelingen of Eu
ropeanen zowel in Brussel als in de Rand 
bij gemeenteraadsverkiezingen vooral 
voor tweetalige lijsten zouden stemmen. 
Delathouwer oordeelt dat daarom geen 
Vlaamse waarborgen noodzakeÜjk zijn. De 
mandataris vergeet daarbij te vertellen dat 
gemeentelijke tweetalige lijsten noch in 
Brussel, noch in de Rand in het voordeel 
van de Vlamingen hebben gespeeld. Wel 
integendeel, het vaak beperkt aantal 
Vlaamse verkozenen op deze lijsten werd 
en wordt in de minderheid gesteld en kan 
nauwelijks een vuist maken. Dat heeft de 
weigering van de Brusselse gemeentebe
sturen om de taalwet toe te passen dui
delijk aangetoond. Bij de grote, tradi
tionele partijen duikt de idee op om zowel 
in Brussel als in de Rand met zoveel 
mogelijk tweetalige lijsten uit te pakken. 
Daarmee willen ze er vooral hun machts
positie versterken. 

STORME 
In een helder interview met de De Stan

daard (7-S maart) diende OW-voorzitter 
Matthias Storme "optimisten" als Delat
houwer van antwoord. Storme is van 
mening dat het EU-kiesrecht wel degelelijk 
de belangen van de Vlamingen in Brussel 
en in de Rand kan schaden. Hij kiest voor 
de politiek van het minste kwaad en wil 
vermijden met voldongen feiten gecon
fronteerd te worden. ,^s de Vlaamse 

doemdenkers ongelijk krijgen, is er niets 

verloren. Maar omgekeerd, als de opti

misten ongelijk krijgen, kan de situatie niet 

meer ongedaan worden gemaakt. We heb

ben hetzelfde eerder meegemaakt met de 

invoering van de faciliteiten." 

SOLIDARITEIT 
Op de succesvolle meeting van het Ak-

tiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid (AK-
VSZ), zaterdag jl. in Antwerpen, werd de 
solidariteit in de verf gezet. De niet-par-
tijpolitieke Vlaamse beweging wil daarmee 
de kritiek van de zogenaamde progres
sieven pareren. Deze koppelen een ver
dere federalisering automatisch aan het 
"zelfgenoegzame" en "egoïstische" Vlaan
deren. Ludo Abicht zei op de meeting dat 
Vlaanderen wel solidair wil zijn, mits er 
wederzijdse afspraken worden gemaakt. 
„Wat we zelf doen, doen we grootmoe
diger", zo voorspelde Abicht. Voorwaarde 
is wel dat Vlaanderen voldoende instru
menten in handen krijgt om dit te re
aliseren: „geen solidarteit zonder soe
vereiniteit." 

DENKPISTE 
Aan De Standaard (10 maart) had Brussels 

VLD-raadslid Guy Vanhengel verteld dat 

12 maart 1998 



waarde Heer 
Hoofareda"cFeur. 
Daar dampt mij de koekoek, mijnheer De Liederkerken! Het 
bericht dat ik nu weer gelezen heb, deed zelfs mijn okselharen 
rechtop staan. 'Voortaan moeten Stones Vlaamse Leeuw zingen' 
las ik in Het Laatste Nieuws. Ge weet dat ik die gazet niet koop 
omdat daar teveel politiek in staat, maar nu kwam de Bruine 
Maesen ze mij onder mijnen neus duwen. 'Of die van de VU nu 
eindelijk Vlaams geworden waren?', vroeg hij. Toen las ik in het 
bericht dat de Vlaamse openbare instellingen bij het organiseren 
van concerten moeten zorgen voor de 'ontsluiting, bekend

making en promotie van het Vlaamse muziekrepertoire'. Voorstel 
tot decreet ondertekend door VLD, CVP, VU en SP. 
De Liederkerken, vriend, dat kan ik dus niet begrijpen. Ik ben 
voor cultuur. Ik ben voor een vrij Vlaanderen. Ik ben een 
volksmens. Maar als ik het Vlaamse muziekrepertoire tot mij wil 
nemen, dan doe ik dat zelf wel. Het is potjandorie toch niet omdat 
ze eerst de Vlaamse rockers en poppers erkennen, dat ze nu 
mogen vragen dat die lui 'In de stille Kempen' moeten spelen ?! Of 
het in 'De Meter' erg populaire 'Ik heb e potteke met vet, 
retteketet...'. 

Mijnheer De Liederkerken: ze hebben het weer verkeerd aan
gepakt. Niemand zal ontkennen dat ook Vlaamse liedjes waar

devol kunnen zijn. Maar ge moet het niet doen overkomen alsof 
ze aan de mensen hun strot worden ingeramd. Dat is, zeker, een 
fout van Het Laatste Nieuws. Maar Vlaamse volksvenegen-
woordigers moesten, als ge het mij vraagt, na de eindtermen, na 
de vlag, na de faciliteiten ... beter weten en dit soort, in de kiem 
niet eens zo onwaarschijnlijke voorstellen, veel beter aan de man 
brengen. Vlaming zijn we al allemaal, dat moeten we niet meer 
worden. Breng ze dat eens aan hun verstand. De Liederkerken! 
Uw hulp in alle omstandigheden - nu ook voor witte pla-
foimeerwerken in het zwart, 

De Gele Geeraerts 

^ D O O R D E W E E K S ^ 

zijn partij bereid was om in Brussel con
structieve oppositie te voeren. Op die 
manier zou in het Brussels parlement dan 
toch, zij het ten aanzien van beperkte 
thema's, een Vlaamse meerderheid ge
vonden kunnen worden. Dat zou een 
zekere en tijdelijke uitweg voor de Brus
selse crisis geboden hebben. Vanhengel 
beweerde niet in de Brusselse regerings-
boot te willen stappen. Naar eigen zeggen 
omdat SP en CVP te weinig pogingen 
ondernemen „om de eis voor een ge
garandeerde vertegenwoordiging van de 
Vlamingen in het Brussels parlement bij de 
Franstaligen te verdedigen." 
De Brusselse mandataris beseft dat er een 
uiterst geringe kans bestaat dat deze eis 
nog tijdens de lopende legislatuur zal 
ingewilligd worden. In voorbereiding van 
de nakende electorale campagne wou hij 
dat de partij haar Vlaams imago bleef 
uitspelen. Daarom weigerde hij alsnog de 
Brusselse meerderheid te depanneren. Te
gelijk is Vanhengel op zekerheid uit. Hij 
weet dat er in Brussel partijpolitieke sa
menwerkingsverbanden worden voorbe
reid en wil niet uit de boot vallen. Van
hengel ging meteen een stap verder, 
maakte zowaar met SP en CVP een af
spraak om in ruil voor de "contructieve 
oppositie" de volgende keer tot de meer
derheid toe te treden. CVP-voorzitter 
Mare Van Peel noemde de "bereidwil
ligheid" van de VLD om voor verkiezingen 
een coalitie-afspraak te maken „een uiting 
van nieuwe politieke cultuur." De VLD-
top hoorde het in Keulen donderen. Ze 
floot Vanhengel terug. De woordvoerder 
van de partij deed het voornemen van 
Vanhengel af als „een persoonlijke denk
piste. Alles blijft zoals het was." Voor de 
VLD is dat Nieuwe Politieke Cultuur, voor 
de CVP oude politieke cultuur. U en ik zijn 
het begrip politieke cultuur onderhand 
beu. 

DECUMUL 
In het Vlaams parlement is men er niet m 
geslaagd om over de grenzen van meer
derheid en minderheid heen een vergelijk 
te vinden over de decumul. Ook dat debat 
wordt onder de noemer Nieuwe Politieke 
Cultuur (NPC) gebracht. VU, VLD en 
Agalev stelden voor om burgemeesters en 
schepenen te verbieden het mandaat van 
Vlaams parlementslid op te nemen. De 
standpunten zijn gekend. Tegenstanders 
van een dergelijke cumul halen aan dat 
daardoor in het Vlaams parlement de 
locale belangen de bovenhand krijgen. Ze 
menen bovendien dat het waarnemen van 
zowel een locaal als parlementair mandaat 
te veel tijd inneemt, zodat het werk niet 
naar behoren wordt uitgeoefend. Anderen 
vinden dat eerst het statuut van de locale 
mandataris uitgeklaard en geherwaar
deerd moet worden. Een politieke de

cumul zou tevens een vrijbrief inhouden 

om politieke met privé-mandaten te com

bineren. 

GROEN LINKS 
In Wallonië houden PS en PRL gesprekken 
over een "voorakkoord". Na de verkie
zingen, voorzien in 1999, willen beide 
partijen een coalitie aangaan. Dat heeft de 
Waalse socialisten Ernest Glinne en ]ean 

Guy ertoe aangezet om bij Ecolo aan te 
sluiten. Beiden behoorden tot de "lin
kervleugel" van de PS. Voortaan sluit het 
groen-hnkse gedachtengoed -beter bij hun 
visie aan. In Wallonië kan een groen-linkse 
partij behoorlijke electorale successen be
halen en zelfs "incontournable" worden. In 
tegenstelling tot Agalev, wist Ecolo op de 
Witte beweging in te spelen. 

Breaense 
burgemeester 

start 
lessenreeks In 

politiek. 

In een vrije tribune in de "De Standaard" van 6 maart Jl. 
haalden intellectuelen en kunstenaars op emotionele 

wijze naar „de nationalistische obsessies van een 
minderheid" uit. Wat heeft hen tot het schrijven van een 

ongenuanceerd manifest aangezet? 

Te kwader trouw? 
Zo'n zestig mensen ondertekenden de 
vrije tribune, aanleiding voor het schrijven 
vormde de recente faciliteitenrei. Er mag 
worden aangenomen dat de meeste on
dertekenaars geen degelijk zicht hebben 
op de vroegere en huidige communau
taire problemen en verhoudingen. Er 
wordt bovendien onzorgvuldig en on
verantwoord met begrippen als natio
nalisme en racisme omgesprongen. Daar
bij worden onnodige, hilarische en deer
niswekkende verbanden gelegd Van ie
mand als Dieter lesage, de filosoof van 
dienst die de tekst heeft opgesteld, wekt 
dit weinig verwondering op. Bij elke ty
pisch "Belgische" communautaire twist 
ziet hij boze geesten opduiken. Van het 
neersabelen van communautaire kwel-
duivels heeft hij zijn levensopdracht ge
maakt De faciliteitenooriog, zo staat in de 
vrije tribune vermeld, „zou In een oorlog 
onder Belgen kunnen uitmonden. Het 
communautaire debat heeft veel weg van 
een slagveld. De nationalisten In het noor
den en het zuiden van het land spelen met 
springstof. Nationalisme brengt haat en 
racisme met zich mee." Dat men in be
paalde kringen geen onderscheid durft, 
kan of wil maken tussen verscheidene 
vormen van nationalisme worden we stil
aan gewoon. Dat politici van meerder
heidspartijen als CVP en SR dat de Vlaamse 
regering, de Franse gemeenschapsrege

ring of de Waalse gewestregering, allen 
betrokken bij de faciiiteitenrel, blijk geven 
van verstokt en oorlogszuchtig nationa
lisme is een nieuw gegeven. Tot het bewijs 
van het tegendeel zien we In minister Leo 
Peeters (SP) geen Milosevic. Hij kan bo
vendien geenszins vergeleken worden 
met Filip Dewinten noch met de rabiate 
Franstaligen van het FDF 
Daar draait het natuuriijk om. De kun
stenaars en Intellectuelen vrezen dat de 
democratische partijen de politieke 
agenda van racistische partijen zouden 
overnemen. „ We mogen het monopolie 
van het spreken vooral niet overlaten aan 
diegenen die de diabollsering van de An
dere tot het centrale principe van hun 
politiek vertoog hebben verheven." 
"Diegenen", dat zijn de politici, de ziende 
blinden, want ,.aile enquêtes bevestigen 
de afkeer van de burgers voor institu
tionele twisten. De inwoners van dit land 
willen met elkaar blijven spreken, leven, 
werken en feesten." Een recente en
quête, uitgevoerd door het Interuniver
sitair Steunpunt voor Politiek Opinieon
derzoek (ISPO) laat een ander beeld zien. 
Zo neemt het regionaal natiegevoelen 
toe. Natiebevestigende kenmerken als 
het behoren tot hetzelfde volk, hetzelfde 
grondgebied en dezelfde taalgroep wor
den door de overgrote meerderiieid van 
de ondervraagde Vlamingen onderschre

ven. Een meerderheid is bovendien van 
mening dat „de Vlaming te weinig voor 
zichzelf opkomt en zich wat iaat doen." 
Wie zijn oren met enkel in artistieke of 
bepaalde academische milieus te luisteren 
legt, hoort nog andere, minder "brave" 
opmerkingen. Vraag maar eens aan vor
mingswerkers hoe In het socialistische 
arbeldersmllieu het vijandbeeld tegen
over de Walen de kop op steekt. Naar 
aanleiding van een treinstaking vertelde 
een treinbestuurder ons hoe de "pro
fiterende en geldverslindende Walen" met 
"vuile Chinezen" vergeleken worden. 
Dat sommige politici van dergelijke ge
voelens misbruik willen maken, is inder
daad verontrustend. De meesten echter 
zoeken naar een ordentelijke oplossing 
voor de communautaire problemen Ze 
doen dat vanuit een zelfverzekerde en 
realistische invalshoek Er is de onom
keerbare vaststelling dat sinds de recht
streekse verkiezing van de deelstaatpar
lementen de Vlaamse politieke beweging 
verruimd is Politiek en sociaal-econo
misch groeien de gemeenschappen uit 
elkaar, terwijl het belang van de negen
tiende eeuwse staten in het Europa van 
morgen afneemt Met zijn rondzendbrie
ven heeft Leo Peeters de verantwoor
delijkheid opgenomen om het (con)fe-
derale België in dat Europa een kans te 
bieden. Wie kan nog ontkennen dat België 
valt of staat met de naleving van het 
territoriallteitsprincipe en het behoud van 
het tweetalige Brussel? Een kenner van 
het federalisme als professor Kris De-
schouwer (VUB), tevens ondertekenaar 
van de vrije tribune, beweert dat de Frans
taligen de grenzen van Brussel hebben 
aanvaard en zegt onomwonden dat de 
Vlamingen het vergelijk van Hertoginne-
dal op de helling zetten (De Standaard. 10 
maart), is hij ter kwade trouw? . 

(eydc) 
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* Is het niet met een tweederde meerderheid kan, 

JLxzal de federale regering het gemeentelijk 

stemrecht voor EU-onderdanen met een gewone wet 

invoeren. Daarmee is elk debat over essentiële 

democratische hervormingen ontweken. 

• WETSTRAAT # 

4 

„SI l'Europe triomphe, les Flamands au-

ront perdu tons les fruits de leur victoire sur 

l'état Beige." Dat voorspelde de Waalse 
socialiste Anne Marie Lizin in 1991. Van
daag beweert Lizin, daarin gesteund door 
José Happart, dat de faciliteitengemeenten 
bij het "eentalige" Brussel moeten aan
sluiten. Deze Franstalige strategie krijgt 
wind in de zeilen dankzij, zoals Lizin 
voorzag, hetVerdrag van Maastricht. In dat 
verdrag staan bepalingen over de Europese 
Politieke Unie ingeschreven. Om deze unie 
tot stand te brengen werd een richtlijn over 
het Europees burgerschap voorbereid. 
Daarbij zou worden onderhandeld over 
„het actieve en passieve kiesrecht bij ge
meenteraadsverkiezingen ten behoeve van 
burgers van de Unie die in een lidstaat 
verblijven waarvan zij de nationaliteit niet 
bezitten." 

MOTIE 

Precies omdat reeds in het Verdrag van 
Maastricht over de benodigde Europese 
Politieke Unie, het Europees burgerschap 
en de daaruit volgend richtlijn over Eu
ropees kiesrecht 

werd gesproken, adviseerde de Raad van 
State de Belgische regering bij hoogdrin
gendheid om eerst de Belgische grondwet 
te wijzigen en pas nadien het Verdrag van 
Maastricht te laten goedkeuren. De toen
malige ontslagnemende regering Martens 
VIII legde het advies naast zich neer en liet 
het Verdrag als "lopende zaak" en bij 

"gewone meerderheid" in de Kamer stem
men. Op zich betekende deze weinig de
mocratische besluitvorming nog geen 
ramp. De richtlijn over EU-kiesrecht 
moest nog uitgewerkt worden. Juist 
daarom, zo redeneerde de Belgische re
gering, was de goedkeuring van het Ver
drag niet in strijd met de Belgische Grond
wet. Door deze stelling aan te nemen, was 
de federale regering de mening toegedaan 

zou vastgelegd worden, werd in het 
Vlaams parlement, naar aanleiding van 
een interpellatie van Etienne Van Vae-

renbergh (VU), een met "reden omklede 
motie" goedgekeurd waarin de federale 
regering opgedragen werd een aantal 
Vlaamse bekommernissen tijdens de mi
nisterraad af te dwingen. 

20% 

Op 19 en 20 december 1994 trokken 
minister van Buitenlandse Zaken Frank 

Vandenbroucke (SP) en minister voor Eu
ropese Zaken Robert Urbain (PS) naar de 
bewuste Europese ministerraad in Essen. 

Gebrek aan durf 
en visie 

het EU-kiesrecht slechts toe te kennen 
door middel van een Belgische grond
wetswijziging. 

Overigens had de federale regering op dat 
moment nog alle middelen voorhanden 
om binnen de Europese instelllingen een 
aantal voorwaarden aan het EU-stemrecht 
te koppelen. Bij de uitwerking van de 
betreffende richtlijn, zo voorziet art. 8 B 
van het EG-verdrag, kan een lidstaat af
wijkingen aanvragen wanneer deze door 
bijzondere problemen gerechtvaardigd 
worden. Ieder EU-land kon bovendien die 
uitzonderingen hard maken want de be
sluitvorming terzake moest bij eenparig
heid van stemmen aangenomen worden. 
Op 30 juni 1994, zes maanden vooraleer 
de richriijn door de Europese ministerraad 

Beiden Heten onbegrijpelijk na enig ade-
kwate en door het Vlaams parlement 
opgedragen afwijkingen voor het Euro
pees kiesrecht te bepleiten. Op basis van de 
Luxemburg-clausule én in vrij vage be
woordingen heeft de Belgische regering 
aan Europa laten verstaan slechts in die 
gemeenten één of meerdere voorwaarden 
aan het Europees kiesrecht te koppelen 
waar mjnstens 20% kiesgerechtigde Eu
ropeanen wonen. Met de eisen van het 
Vlaams parlement werd geen rekening 
gehouden, de Belgische regering besefte 
dat het Europees kiesrecht communau
taire springstof bevatte. De omzetting er
van in Belgische wetgeving werd uitge
steld. Nadat de Belgische regering daar
voor meerdere malen door de Europese 

De Clerclc icreeg veeg uit de pan 
De dag na de Witte Mars diende de vu een 
wetsvoorstel in onri de achterpoort In de wet 
m.b.t. opleiding en werving van magistra
ten te sluiten. Die achterpoort bepaalde dat 
plaatsvervangende rechters "geacht" wer
den geslaagd te zijn voor het examen inzake 
beroepsbekwaamheid. Het VU-voorstel 
werd goedgekeurd, de wet werd op 9 juli 
1997 bekrachtigd. Toch moest de VU ver
scheidene malen op de publicatie van die 
nieuwe benoemlngswet aandringen. Jus
titieminister Stefaan De Clerck (CVP) voerde 
toen aan dat hij de wet maar kon publiceren 
als de lopende benoemingsprocedures wa
ren afgehandeld. Uiteindelijk verscheen de 
nieuwe wet op ^ januari 1998 in het Belgisch 
Staatsblad. Deze laattijdige publicatie Het de 
minister toe In extremis nog enkele ad
vocaten met het statuut van plaatsver
vangend rechter tot magistraat te benoe
men. Een kandidaat, die de nodige examens 
met vrucht had afgelegd en volgens de 
nieuwe wet voorrang had moeten krijgen, 
stapte naar de Raad van State om de be

slissing van de minister ongedaan te maken. 
De Raad van state gaf de man gelijk en 
schorste de benoeming van een plaats
vervangend rechter tot toegevoegd rechter 
in Hasselt. Het rechtscollege gaf bovendien 
minister De Clerck een veeg uit de pan, want 
stelde dat het hem niet toekwam eigen
machtig te beslissen over de bekendmaking 
van een door het Parlement goedgekeurde 
wet. Het uitstellen van die bekendmaking 
schendt volgens de Raad van State de regels 
van behoorlijk bestuur. 
VU-kamerlid Geert Bourgeois wou van de 
minister weten welke critena hij bij der
gelijke benoemingen hanteert, hoeveel 
klachten er waren over de laattijdige pu
blicatie van de nieuwe benoemlngswet over 
de magistratuur en hoeveel plaatsvervan
gende magistraten de minister nog tot 
rechter benoemd had in de periode tussen 
de bekrachtiging van de wet op 9 juli 1997 
en de datum van de laattijdige publicatie op 
1 januari 1998 De Clerck antwoordde dat er 
momenteel 47 magistraten bij de Raad van 

State een procedure tegen de minister van 
Justitie hebben Ingeleid. Het voorwerp van 
de klacht Is steeds de benoeming van een 
collega tot één of andere begeerde ge
rechtelijke functie. Volgens de minister zou
den er "Slechts" 3 klachten op de nieuwe 
benoemlngswet gebaseerd zijn. 
In zijn repliek stelde Bourgeois vast dat er na 
9 juli 1997 toch nog 14 plaatsvervangende 
rechters volgens de oude procedure wer
den benoemd. Hij wees er bovendien op dat 
velen die onterecht niet werden benoemd 
zich daarbij neerleggen en dus niet pro
cederen. Bourgeois besloot zijn interpellatie 
met nogmaals te pleiten voor een strikt 
objectief benoemings- en bevorderingsbe-
leld, waarbij de minister bij elke beslissing de 
titels en de verdiensten van de kandidaten 
vergelijkt. Een objectieve rangschikking van 
de kandidaten op basis van geschiktheid en 
bekwaamheid is hierbij een absolute ver
eiste. 

Nico De Smet 

overheid op de vingers werd getikt, kwam 
het dossier dan toch, niet toevallig net 
voor de Top van Amsterdam, begin juni 
1997 in de commissie Grondwetsherzie

ning terecht. 

KANSEN VERBROD 

Als gevolg van de bekendmaking van de 
dood van het Marrokaanse meisje Loubna 

Benaïssa en het daaropvolgend protest van 
de migrantengemeenschap, achtte premier 
Dehaene de tijd rijp om het migran
tenstemrecht, via een open grondwets
herziening, aan het Europees kiesrecht te 
koppelen. Bovendien bood het Europees 
kiesrecht de premier de kans om tevens de 
discriminatie van de Vlamingen in Brussel 
tegen te gaan en aan de verfransing in de 
Rand een halt toe te roepen. Andermaal, in 
een resolutie 25 juni 1997, drong het 
Vlaams parlement daarop aan. Opdat het 
onvoorwaardelijk Europees kiesrecht on
tegensprekelijk de belangen van de Vla
mingen in Brussel en de Rand schaadt, 
vroeg het Vlaams parlement dat de Eu
ropese ingezetenen, net als alle anderen, 
eerst gedurende vijf jaar in België zouden 
verblijven en onderworpen zouden zijn 
aan de belastingsplicht vooraleer hen kies
recht zou worden toegekend. Opdat het 
tweetalige Brussel - hét bindmiddel van 
het federale België - gevrijwaard zou wor
den en vanuit het respect voor de locale 
democratie, drong het Vlaams parlement 
ook op een minimumvertegenwoordiging 
voor de Vlamingen in de Brusselse ge
meenten aan. Premier Dehaene die zich 
graag het profiel van een staatsman laat 
aanmeten, vertikte het om over dergelijke 
belangrijke hervormingen en via een 
grondwetswijzing naar een vergelijk te 
streven. Daarmee heeft de federale re
gering op bijna onnavolgbare wijze haar 
gebrek aan durf en visie getoond. Om dat 
te verhullen, beweert Dehaene in tegen
stelling tot vroegere verklaringen dat het 
toekennen van gemeentelijk Europees 
kiesrecht niet eens een grondwetswijziging 
vereist. De eerste minister, die zijn ver
antwoordelijk niet nam, die noch de dis
criminatie van de migranten, noch deze 
van de Vlamingen wegwerkt, eist schaam
teloos dat de kamerleden „hun verant
woordelijkheid moeten opnemen." Dat 
betekent dat ze zonder verpinken het 
regeringsvoorstel moeten goedkeuren, zo
niet wordt het kiesrecht er bij "gewone 
wet" doorgejaagd. In het regeringsvoorstel 
wordt bovendien met geen woord over 
een Vlaamse voorwaarde, zelfs niet over 
de 20%-regel, gerept. 
Het nochtans bezadigde VU-kameriid 
Pons Borginon haalde ziedend van woede 
naar de premier uit: ,Jt{et regeringsstand

punt is ongrondwettelijk, Vlaams-vijandig, 

leugenachtig en politiek immoreel." 

(evdc) 
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o nder de titel „Beperking mestvervuiling is 

haalbaar" en op basis van de resultaten 

van een onderzoek van het Nederlandse Centrum 

voor Landbouw en Milieu schreef Antoon Wouters 

een zeer degelijke bijdrage in De Standaard van 28 

februari jl. Wij willen een en ander graag bijtreden 

met een stellingname vanuit de alternatieve land- en 

tuinbouw. 

Het is inderdaad steeds beter te bemesten 
met drijfmest op begroeide gronden om
dat zo de nitraten en de rest vrij spoedig 
kunnen opgenomen worden door de ge
wassen. Begroeide gronden zijn bijvoor
beeld afgegraasde weiden, maar ook 
gronden waar groenbemesters of groen
voeders in nateelt staan (stonden). Om 
meer dergelijke gronden beschikbaar te 
hebben zal men er in de landbouw een 
andere visie moeten op gaan nahouden 
inzake het telen van kuilvoer. Alternatief 
kuilvoer op basis van vroege maïs, zon
nebloemen, wikken, veldbonen, late ha
ver en late erwten kunnen veel vroeger 
geoogst worden waardoor volwaardige 
nateelten van groenvoedergewassen en 
groenbemesters mogelijk zijn. Iets wat nu 
niet het geval is. 

ERGERNIS 

Zoals thans maïs geteeld wordt laat die 
een kale, bijna inerte bodem na, waarop 
geen drijfmest kwijt te raken is. Dit is het 
andere uiterste. 

Voor wat die klassieke teelt van kuilmaïs 
betreft, zouden daar een eerste maal 
machinaal of zelfs thermisch de onkrui
den moeten vernietigd worden en bijna 
onmiddellijk daarna witte klaver van het 
hoge type moeten uitgezaaid worden. 
Hierop kan men desnoods later dan weer 
al dan niet sterk verdunde drijfmest kwijt. 
Het kuilvoer zou er beter van worden, de 
bodem rijker aan natuurlijke voedings
elementen en van een betere structuur en 
een hoger gehalte aan hoogwaardige hu
mus. 

Dergelijke gronden zouden bijzonder ge
schikt zijn om er het volgend seizoen 
bieten en/of aardappelen te telen. 
Voor wat de veevoeding betreft, volledig 
akkoord met betere voedingstechnieken, 
zolang ze maar niet uitdeinen naar het 
toevoegen van antibiotica in de voeding 
van varkens en van kippen. Dit tot er
gernis van de medische wereld en ui
teraard van de verbruiker, waar het ten
slotte allemaal moet om gaan. 
Verder willen wij de vraag stellen waar die 
grondstoffen voor de veevoeding alle
maal vandaan komen. Deze komen wel
licht uit het al dan niet verre buitenland. 
Het vlees gaat er allicht ook naartoe en 
die stinkende smurrie, die men mest durft 
noemen, blijft dan maar in ons eigen 
Vlaanderen. 

Het feit dat hierbij nog heel wat che
mische meststoffen gebruikt worden op 
onze velden en weiden komt bijna on
geloofwaardig over. Maar ja, die che
mische meststoffen moeten dan weer 
o.m. dienen om tot 10 ton graan per ha. te 
kunnen oogsten. Maar dan moet dan toch 
weer chemische halmversteviger gebruikt 
worden om ervoor te zorgen dat het hele 

boeltje kaarsrecht kan blijven staan tot 
aan de oogst. God nog aan toe, waar zijn 
we toch mee bezig? 
In Nederland moest het varkensareaal 
verminderd worden tot 25%. Als gevolg 
van het te verwachten boerenprotest 
werd dit dan maar verlaagd tot 20%. Zo 

Om ons even te beperken tot één enkel 

voorbeeld: er is een stijgende vraag naar 

bio-geteelde aardappelen. Welnu, die 

Beperking 
mestvervuiling is 

haalbaar 
beschikken beide partijen over iets om 
hun achterban te bevredigen. 
Maar uitgerekend bij ons is het aantal 
varkens licht gestegen! 

ALTERNATIEVEN 

Het is duidelijk dat onze land- en tuin
bouwers verder zullen moeten zoeken 
naar alternatieven. Niet iedereen kan, wil 
noch wenst struisvogels of bizons te kwe
ken... 

zijn, mits wat aanpassing, best te kweken 
door de gangbaar telende landbouwer. 
Uiteraard zonder chemische bemesting, 
zeer matig met drijfmest, en niet spuiten 
noch stuiven met chemische zwaar giftige 
tot zeer schadelijke pesticiden. De ge
schikte, vrij resistente rassen zijn ge
kend. 

Onkruiden worden in late vooropkomst 
thermisch of machinaal bestreden. In 
noodgevallen mag uitsluitend besproeid 

worden met Bordelese pap, steeds in 
afspraak. De meeste van deze resistente 
rassen zijn halflaat te oogsten, zodat er 
dus weer gelegenheid is voor het telen van 
groenvoeders, maar toch zéker van 
groenbemesters. 

Er is ook nog een steeds stijgende vraag 
naar bio-groenten en fruit en andere 
producten van de landbouw, zuivelwaren 
inbegrepen. 

Let wel, het gaat hier degelijk om bio-
producten en niet om geïntegreerde ge
wasbescherming en dies meer. Deze laat
ste is een goede trend naar de bio-teelt 
toe, maar dit is nooit bio-telen omdat 
hierbij dan toch, weHswaar minder, maar 
nogal wat pesticiden gebruikt worden en 
chemisch bemest wordt... 
Zo te zien zijn we in Vlaanderen op lange 
na nog niet aan een zuivere teeltwijze toe. 
We hopen dat hierbij een stroomver
snelling komt, de land- en tuinbouw en de 
volksgezondheid ten bate. 

Rik Dedapper 

Een overvloed 
aan 

chemische 
meststoffen 
om tot 10 ton 
graan per ha. 
te halen, 
maar dan mag 
de chemische 
halm
versteviger 
niet vergeten 
worden I 
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Goede bedoeling, 
maar geen optimale oplossing 

Het siert de Vlaamse overheid dat zij de 
Viamingen wii betioeden voor ieningca-
tastrofes bij werkverlies of weri<onbe-
kwaamheid, Inet is een positieve uitdaging 
die goed is voor de bouwlustigen en de 
economie. Maar de Inkomstenverliesver
zekering zoals ze thans voorligt is geen 
optimale oplossing omdat dit voorstel 
slechts een deelse oplossing is bij financiële 
problemen en vooral omdat de Vlaamse 
bewegelijkheid andermaal geprangd zit in 
het oudbollige Belgische harnas. Vlaan
deren betaalt weerom te veel omdat België 
blijkbaar niet beter wil. 
Ook enkele criteria en voorwaarden uit het 
ontwerpbesluit of decreet liggen op het 
eerste zicht gevoelig en kunnen aanleiding 
geven tot kritiek en bijsturing. 
Gezien het voorstel niet origineel Is, was 
een betere voorbereiding blijkbaar meer 
aangewezen. 
Deze Inkomstenverliesverzekering kan be
schouwd worden als een eenzijdige va
riante op de verzekering „gewaarborgd 
inkomen". 
In het licht van de huidige fiscaliteit in 
België ware het waarschijnlijk beter ge
weest de bekomernis om het inkomsten
verlies in te schrijven onder de reeds be
staande schuldsaldoverzekering en daar de 
gepaste waarborguitbreiding te voorzien. 
Een wetswijziging (WIB 92) zou dan kunnen 

toelaten dat de nieuwe schuldsaldover
zekering ook aftrekbaar blijft zoals thans 
het geval is. Wij zijn bezig met zo'n wets
voorstel... 
Een bijpremie is beterkoop dan een nieuwe 
verzekering, het risico is dan meer ge
spreid, wat aanleiding geeft tot een gun
stiger tarief én de verzekeringsmogelljk-
heid is niet beperkt tot één verzekerings
maatschappij, wat een aanfluiting is van de 
vrije concurrentie en de Europese markt-
gedachte. 
Samengevat: de verzekering zou beter
koop zijn, fiscaal aftrekbaar en de opleg van 
de Vlaamse overheid zou veel kleiner zijn. 
Verder nadeel in dit voorstel: er is geen 

pardon voor de reeds bestaande lenings-
druk. 
Bovendien moet men opletten dat de 
thans gekende criteria niet discriminerend 
worden. Houden de inkomstengrenzen en 
toegestane oppervlakten voldoende re
kening met de kinderlast en andere per
sonen ten laste? 
Is een eenzijdie Kl-limiet voldoende voor de 
niet universele toepassing van de waar
debepaling en voor de onnatuurlijke hoge 
grondprijzen in sommige moeilijke streek-
gebieden? is de mlnimumlening van twee 
miljoen sociaal aanvaardbaar? 
Dit voorstel toont andermaal aan dat 
Vlaanderen dringend nood heeft aan eigen 
soepele, fiscale instrumenten en hefbo
men om de Vlaamse dynamiek op maat te 
steunen. 
De Vlaamse voorstellen bijvoorbeeld voor 
vennootschapsbelastingverlaging en de 
loonlastverlaging waren daar reeds eender 
tergende voorbeelden van. 
Het mag toch niet blijven bestaan dat 
Vlaanderen steeds een te dure prijs betaalt, 
een te lage rendabiliteit haalt en dit vooral 
door de Belgische onwil uit Waalse chan
tage en door een nog te verbeteren huls-
werk. 

Hugo Olaerts, 
commissielid Financiën 
van de federale Kamer 

X. 
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O p vrijdagochtend 13 februari jl. gaf de radio 

het bericht door dat het Afrikaans zijn status 

van officiële werktaal in het Zuid-Afrikaans 

parlement zou kwijtspelen. Dit proefballonnetje is 

echter tijdig doorprikt. Wat niet wegneemt dat het 

Afrikaans steeds minder gebruikt wordt in het 

parlementaire halfrond. 

4 L A N D U I T ^ 

Hoe meer 

Engels in 

Zuld-Afrika, 

hoe meer 

westers het 

zal worden. 

6 

In Zuid-Afrika is Afrikaans, na Zoeloe (8 
miljoen) en Xhosa (7 miljoen), de meest 
gesproken en daarenboven de meest ver
spreide taal: 5,8 miljoen Afrikaanstaligen. 
Hierbij weze opgemerkt dat er iets meer 
niet-blanke dan blanke Afrikaanstaligen 
zijn. 5,4 miljoen Zuid-Afrikanen zouden 
het Engels als eerste taal gebruiken. 
Twsana is de moedertaal van zo'n 3,4 
miljoen Zuid-Afrikanen. De andere talen 
worden door minder mensen gesproken. 
Een taal achteruitstellen betekent de spre
kers ervan achteruitstellen. Dit is wat de 
Afrikaners nu zullen ervaren. Theoretisch 
is Engels de koepeltaai voor iedereen en 
Afrikaans één van de tien inheems-Afri-
kaanse talen (Afrikaans wordt dus wel 
degelijk als een taal van Afrika behandeld, 
Engels niet): iedereen gelijk voor de 
(taal)wet. Hoe deze gelijkheid in de prak
tijk moet uitgevoerd worden is een ander 
paar mouwen. Een uiterst ingewikkelde 
simultaanvertaling is mogelijk in het par
lement doch biedt geen oplossing voor wat 
op het terrein moet gebeuren. 
Men zou het officiële taalgebruik kunnen 
doen verschillen en dus vereenvoudigen 
per taalgebied. Van meet af aan echter 
heeft het ANC zich tegen elke vorm van 
decentralisatie verzet. Er zijn nu wel pro
vincies toegestaan, maar die hebben wei
nig verband met taalgebieden. 
Hoe gaat men het klaarspelen om over het 
hele grondgebied voor elk ambtelijk ge-

Van Brussel naar Kaapstad 
Vorige week keurde het Vlaams Pariement, met inbegrip 
van de Volksunie, het bilateraal verdrag met Zuid-Afrika 
goed over onderwijs, kunst, cultuur wetenschap, tech
nologie en sport. De nieuwe overeenkomst is ruimer dan 
het opgeschorte Belgisch cultureel akkoord van 1 juni 
1954, dat zich beperkte tot academische en culturele 
uitwisselingen. 
Het verdrag vormt een goede basis voor intenflevere 
samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en de 
Republiek Zuid-Afrika. Op het terrein kwamen al vele 
initiatieven tot stand: onderwijzersopleidingen, een zeer 
lovenswaardig tolkenproject in Bloemfontein, vormings
cursussen voor ondernemers, huisvestingsprogramma's 
en gezondheidsprojecten. Sinds oktober '95 beschikt 
Vlaanderen over een economisch vertegenwoordiger in 
Johannesburg en binnenkort wordt ook een Cemeen-
schapsattaché aangesteld in Pretoria. 
Vanuit algemeen-Nederiands oogpunt dient opgemerkt 
dat de taalpolitiek in Zuid-Afrika een twistappel zal blijven. 
Afrikaanstaligen worden steeds meer geconfronteerd 
met het Engels als lingua franca, ten koste van hun 
moedertaal. Zwarte Zuid-Afrikanen verwijten de Afri
kaanstaligen dan weer een verborgen agenda na te 
streven door hun taal als politiek instrument te gebruiken. 
Zonder de Nederiandse en Afrikaanse cultuur te po
litiseren, moet het mogelijk zijn taal-aaief op te treden in 
Zuid-Afrika. De Nederiandse Taalunie en pluralistische 
verenigingen zoals het Algemeen-Nederiands verbond 
dragen hierbij een grote verantwoordelijkheid. 

bruik telkens elf talen te laten gelden? 
Bovendien bezitten talen als het Swazi, 
Ndebele en andere - in tegenstelling tot 
het hiermee gelijkgestelde Afrikaans - niet 
het vermogen om in de hedendaagse in
dustriële samenleving te functioneren. 
De enigen die bij deze nieuwe taaitoestand 
wel varen zijn de Engelsen; weer eens. 

GEVAARLIJK 

Men zou kunnen opwerpen dat het hier 

gaat om een zeer begrijpelijke menselijke 

eerste) taal te gebruiken, kunnen wij de 
reactie van Afrikanen en Maleiers wel 
begrijpen. 

Wat zij echter over het hoofd zien, zeker in 
Zuid-Afrika, is dat zij zodoende de ver

amerikanisering langs de voordeur bin
nenhalen. Zeker, zij krijgen daardoor aan
sluiting bij de technische verworvenheden 
van het Westen. Wat zij niet door hebben is 
dat zij via het Engels de ook politieke, 
economische en mentaal-culturele in
vloedssfeer van de VSA in huis halen. 
M.a.w. zij zullen vlug afhankelijk worden 
van de machtigste staat ter wereld. En zij 
zullen een bovenlaag kweken die zich door 
engelstaligheid gretig van haar afstamming 
zal willen onderscheiden. 

Afrikaans 
een bank achteruit 

reactie tegen vernederingen, veroorzaakt 
door de apartheid. 

Ten eerste werd deze apartheid in de feiten 
- schijnheilig genoeg niet in wetten - door 
de Engelsen ingevoerd. Zij waren de ko
loniale heersers, niet de Boeren, die im
mers pas na de tweede wereldoorlog de 
Britten hun Boerenoorlogen betaald kon
den zetten. 

Ten tweede werd het Engels als bestuurs-
taal in de meeste vroegere Engelse ko
loniën behouden, hoe schabouwelijk en 
hooghartig zij ook met de plaatselijke 
bevolking omgesprongen zijn (Indië, Ke
nya, Oeganda e.a.). Iets dergelijks is trou
wens even waar voor het Portugees (Bra
zilië, Angola, Mozambique) en het Frans 
(behalve de zich her-arabizerende lan
den). 

Ten derde valt het toch op dat ook het 
Nederlands in Indonesië uitgespuwd werd 
en wordt. Zonder dat daar apartheid 
geheerst heeft. 

In Namibië en Zuid-Afrika wordt dus het 
Afrikaans geweerd, in Indonesië het Ne
derlands; elders blijven de koloniale talen 
gehandhaafd. Het is te merkwaardig om er 
niet bij stil te staan. Vooriopig houden wij 
het bij de volgende verklaring: die nieuwe 
staten bezitten geen taaleenheid en kiezen 
dus om pragmatische redenen voor de min 
of meer gekende koloniale koepeltaal die 
tevens als brugtaal met het vooruitstre
vende Westen kan dienen. 
In Indonesië ziet de toestand er ietwat 
anders uit. Daar heeft men een Maleis 
dialect uit Sumatra tot standaardtaal ge
promoveerd en aan alle anderen, ook niet-
Maleiers, opgelegd. Engels is daar geen 
koepeltaal, maar een tweede taal. 
Nu vele Europeanen in de verzoeking 
komen, Engels als tweede (sommigen als 

Voor een communistischgezinde partij als 
het ANC een zonderling vooruitzicht. 

VERKEKEN KANSEN 

Het Afrikaans, verwant met het Neder
lands, zou hen even goed een brug naar het 
Westen bezorgen, met het bijkomend 
voordeel dat die zou steunen op pohtiek 
machteloze, economisch en dus ook cul
tureel veel ongevaarlijker landen: Ne
derland en België. 

Het zou ons verwonderen zo een Belgische 
of Nederlandse diplomaat ten overstaan 
van enige Zuid-Afrikaanse machthebber 
een dergelijke gedachtengang zou ont
wikkeld hebben. 

Of dit iets zou uithalen is een andere vraag. 
Het blijft ons verwonderen dat de Afri
kaners, toen zij het nog voor het zeggen 
hadden, geen taalwaarborgen hebben be
dongen vooraleer het heft uit handen te 
geven. Zoals zij evenmin sterk aange
drongen hebben op een federale, laat staan 
confederal staatsinrichting. 
Maar wat zeuren wij over verkeken kan
sen! Het is van ANC-zijde waarschijnlijk 
nooit de bedoeling geweest, de macht te 
delen, wel ze over te nemen. En niet ten 
bate van de negen zwarte volkeren maar 
van een zwarte natieloze bovenlaag, van 
welke stam of taal ook, die zoveel mogelijk 
macht wAAt en dus zo weinig mogelijk 
autonomie aan de basis. 

GEEN BOEREN MEER 

Verwonderlijk blijft de schijnbare onver

schilligheid bij vele leidende Afrikaner 

intellectuelen voor wat zij toch, beter dan 

wij, konden voorzien. Zagen alleen de 

„verkramtes" de toekomst zwart in? Of 

walden zij niet tot dit kamp gerekend 

worden en sloten zij daarom hun ogen 

voor een voorspelbare ontwikkeling? Hun 
opportunisme bij het overschakelen naar 
het Engels ligt in dezelfde lijn. Wij hebben 
hier in Vlaanderen blijkbaar achterhaalde 
opvattingen over de stamvastheid van de 
Boeren. Hun verzwakte opstelling heeft 
vermoedelijk te maken met sociologische 
veranderingen. Sedert enkele decennia zijn 
de Afrikaners niet langer meer hoofd
zakelijk boeren. Zij zijn op hun beurt het 
zakenleven en de nijverheid binnenge
treden, waar Engels overheerst. Blijkbaar 
zijn er meer die zich aanpassen dan die 
stand houden. 

MOEILIJK GAAT OOK 

Is dit nu het begin van het einde voor het 
Afrikaans? Zeker, er is al enige tijd reactie 
te bespeuren. De in 't oog vallende ver
dringing van het Afrikaans in radio, te
levisie en luchtvaart heeft tegenkrachten 
opgeroepen. Die zullen nu, na de officiële 
onttroning, meer dan ooit van pas komen. 
Maar lagere en hogere Afrikaanse scholen 
worden gedwongen (of laten zich ge
makkelijk bewegen) om Afrikaans-onkun
digen op te nemen, zwarten komen in 
Afrikaner dorpen en stadjes neerstrijken. 
Kan een volk zonder welomlijnd woon
gebied in deze tijd zijn taal handhaven? 
Kan het taaleisen stellen? Het Engels zal 
als koepeltaal (en dus ook moedertaal voor 
Engelstaligen) overleven. Maar waar kan 
het Afrikaans nog gedijen? 
Uiteindelijk zullen de Afrikaners en Afri-
kaanssprekende kleurlingen zelf moeten 
bepalen of ze hun taal willen behouden en 
hoe ze dit aan boord moeten leggen. Ze is 
niet langer staatstaal, ze is tweederangs 
geworden, maar ze zal overleven als de 
Afrikaanstaligen zelf het de moeite waard 
vinden. 

Wij Vlamingen hebben het hen voor
gedaan. 

WERK VOOR TAALUNIE 

Is dit alles ook geen zorg voor de Taalunie ? 
Op 29 januari jl. schreef Filip Vanden-
broeke in dit blad m.b.t. Zuid-Afrika dat 
„de taalpolitieke situatie (...) bovenaan 
het prioriteitenlijstje" van de Taalunie 
staat. Als dit waar is, dient ze dringend in 
gang te schieten. 

Ware het niet wenselijk dat ook vanuit het 
Vlaamse pariement enige bezorgdheid zou 
opstijgen? 

Misschien is het zelfs mogelijk, via België's 
diplomatische vertegenwoordiging of 
rechtstreeks aan de Zuid-Afrikaanse alhier 
de vraag te stellen hoe dat nu precies staat 
met het statuut van het Afrikaans. 
Het is ook een Vlaams belang dat het 
Afrikaans stand houdt. Het is in het belang 
van alle volkeren dat nergens ter wereld 
talen in het gedrang komen ten voordele 
van staten. 

Karel Jansegen 
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Op de volksuniewerf! 

De tijden waarin de Volksunie als een 
terminale partij werd gebrandmerkt, zijn 
voorbij. De inzet van de parlementaire 
VU-fracties is gedrevener dan ooit. Naast 
het parlementaire werk is de Volksunie 
onlangs gestart met een interne verster
king. 

Naast de VU wordt de kans gegeven aan 
een nieuwe politieke beweging: ID21. 
Bert Anciaux stelde dat de Volksunie blijft 
bestaan. ID21 blijft onafhankelijk, maar 
onderschrijft hetzelfde kaderprogramma 
als de VU en stapt dus samen met de VU 
naar de verkiezingen. 
En de verkiezingskoorts stijgt. Een aantal 
partijen trekt zich nu al terug in de 
loopgraven om straks slag te leveren. Tijd 
voor de VU om de verkiezingsslag voor te 
bereiden. Niet door in de loopgraven te 
kruipen, maar door naar de mensen toe te 
stappen! 

HERNIEUWING 

De ledenhernieuwing van de VU wordt in 
de meeste afdelingen stilaan afgesloten. 
Lokale en nationale balansen worden 
opgemaakt. Een aantal afdelingen ziet het 
ledenaantal toenemen, dankzij de on
verdroten inzet van militanten en man
datarissen. Andere afdelingen kunnen 
met een status-quo afsluiten. Onfortuin
lijk zijn de afdelingen die verlies lijden. Is 
uw afdeling in het laatste geval, geen 
paniek! Door een actieve ledenwerving 
kan het verlies goedgemaakt worden. 
Maar ook bij een status-quo of leden-
toename is er geen reden om op de 
lauweren te rusten! 

ACTIEVE WERVING 

VU-militanten moeten de mensen aan
spreken, letterlijk en figuurlijk. De 
thema's van de Volksunie liggen goed in 
de markt: meer en meer mensen kunnen 
zich terugvinden in de VU-standpunten. 
Maar de kiezers mag je niet doelloos laten 
rondzwalpen. Je moet hen informatie 
bezorgen, ook buiten de verkiezingspe-

4 M I J N M E N I N G ^ 

Kurt Himpe: "ID21 moet een kans 
krijgen, ondertussen moet de VU-

ledenwerving doorgaan." 

riode: een exemplaar van het weekblad 
WIJ, De Toekomst, VU-promotiemate-
riaal, kopieën van artikels over lokale 
VU-werking, streekpers. Mensen verge
ten dat niet. 

Maar alleen informatie bezorgen, is niet 
voldoende! Het persoonlijk contact, de 
militanten die de mensen aanspreken om 
VU-lid te worden, is de beslissende factor. 
De Volksunie mag haar werfkracht met 
verhezen. Afwachten heeft geen zin: het 
percentage leden dat zich spontaan aan
meldt, is erg laag. 

Gemakkelijk is het niet: uiteraard wil niet 
iedereen zich aan een partij binden. Maar 
een actieve ledenwerving levert altijd een 
positiever resultaat op dan een passieve 
werving. Vast staat dat het geven van 
informatie buiten de verkiezingsweken 
naast leden, ook stemmen oplevert. En 
daar komt het uiteindelijk op aan: wie 
niet geïnformeerd wordt over de Volks
unie, weet niet welke standpunten deze 
partij inneemt. 

Denise & Willy verhulzen 
VUJO-Hasselt laat weten dat het 
debat tussen Denise Van Dam en 
Willy Kuijpers zoals gepland van
avond zal doorgaan. De plaats van 
afspraak is echter niet 'De Brou
werij', zoals in de uitnodiging 
stond vermeld, maar wél 'Hotel 
Schoofs', Stationsplein 7, 3500 
Hasselt. Zoals het adres al doet 
vermoeden ligt deze gelegenheid 
pal tegenover het station van Has
selt. U bent daar allen hartelijk 
welkom! 

EEN UITDAGING 
De Volksunie moet ID21 een kans geven. 
Maar de nieuwe politieke beweging mag 
geen reden tot vadsigheid zijn. Het geloof 
in de beweging mag geen verstarde VU 
opleveren. 

De versterking van de Volksunie door een 
toename van het ledenaantal blijft een 
uitdaging. Maar een inzet van vele mi
litanten maakt het mogelijk. De Volks
unie is altijd strijdvaardig geweest en mag 
die eigenschap nooit verhezen! 

Kurt Himpe 
("1970, is bestuurslid van VU-Izegem. 

Namens VUJO zit hij in de partijraad.) De regionale VU-krant 

\ 

De Volksunie meent het met de vernieuwing 

Maar een totaal nieuw concept, een unieke 

strategie vraagt om toelichting. Vandaar 

dat.we samen met Patnk Vankrunkelsven, 

wnd algemeen voorzitter, Laurens 

Appeltans, algemeen secretans, 

en Bert Anciaux, VU-senator en 

initiatiefnemer van ID21, dialoog

avonden organiseren U krijgt dan 

kans om uw ideeën te toetsen aan 

de strategische visie van de VU. 

U krijgt inzicht in onze tactiek en 

hoe WIJ ons gaan opstellen voor de 

verkiezingen '99 Patnk, Laurens en Bert zijn al 

opgewarmd Enkel u als VU-lid of -sympathisant 

ontbreekt nog als speler. 

De strategledagen vinden, per provincie 
georganiseerd, plaats op: 

di 17/3 Hasselt, 't Borrelhuis (Witte Nonnenstraat 28) 
woe 18/3 Roeselare, Cultureel Centrum De Spil (H. Spilleboutdreef 1) 
wee 25/3 Zaventem, Cultuurtioeve Manadal (Kouterweg 2) 

do 26/3 Hove, Hof van Waeyenborcfi (Lintsesteenweg 531) 
We starten steeds stipt om 19u30. 

\^W' 
Gelieve vooraf In te schrijven. We sturen u dan een liandige wegwijzer: vLuMsnttS 
VU-secretariaat, Barnkadenplein 12, 1000 Brussel, Tel. (02) 219.49.30 - Fax (02) 217.35 10 \BaiOKKiam 

1 
12 maart 1998 

file:///BaiOKKiam


!/£GftQ>" NiPrishtinë ^: 

y--K O S o( V O ^ 
s^Pejë» 
\ Degan 

Novi Pazar.<. 

:-:^\Trepcë Podujevëx 

• : : : :%/9. : : Lèskovac 
^ ^ • / ^ : • • • ^ ^ : > : : : : : : 

-.y.-: 

Solidair met Kosovo 

^ UIT DE REGIO ^ 

Een groep jonge Albanezen houdt in 
Brusselse Miniemenkerk een hongersta
king. Zij maken zich terecht ongerust 

over de gewelddaden die hun volksge
noten in heel Kosovo, maar voor al in de 
streek rond Drenica, moeten ondergaan. 
Met hun actie willen zijn de volgende 5 
vijf punten afdwingen: 
- de onmiddellijke stopzetting van het 

moordend geweld waarvan het Alba
nese volk van Kosovo het slachtoffer 

- vrije doorgang voor humanitaire en 
medische hulpgroepen op het volledige 
grondgebied waar de gevechten zich 
voordeden; 

- het ter plaatse sturen van waarnemers 
van OSVE en VN om de evolutie van de 
gebeurtenissen te volgen en om er ob
jectief verslag over uit te brengen; 

- de organisatie van een internationale 
conferentie over Kosovo; 

- de oprichting van een internationale 
vredesmacht om de escalatie van het 

Bloody Sunday 

8 

Op 30 januari 1972 schoten Britse pa
racommando's 14 mensen neer tijdens 
een vreedzame optocht voor burgerrech
ten in het Noord-Ierse Derry. Tot op de 
dag van vandaag hebben de Britse au
toriteiten zich niet verontschuldigd voor 
deze wandaad. De families van de slacht
offers ontvingen een belachelijke én be
ledigende geldsom van 125 pond. Aan 
een aantal eenvoudige en concrete eisen 
van de families van de slachtoffers is nooit 
tegemoet gekomen: zij eisen een objectief 
internationaal onderzoek met de deel
name van een Europese en Amerikaanse 
rechter én de vrijgeving van de medische 
rapporten van de 14 slachtoffers zodat de 
rechters en de advocaten van de families 
deze gegevens kunnen inkijken. 
Daarom houdt een actiecomité, betaande 
uit leden van de Vlaams-Nationale Stu
denten Unie (VNSU) en de Volksunie
jongeren, op woensdag 18 maart om 11 
uur een piketactie aan de Britse am
bassade in Brussel (Aarlenstraat 85, ver

bindingstraat tussen de Wetstraat en de 
Belliardstraat)). Op deze actie zullen de 
foto's van de 14 slachtoffers meegedra
gen worden en een spandoek met het 
opschrift „Bloody Sunday. Apologise!" 
De actie geniet de steun van de advocaten 
en mensenrechtenactivisten mr. Piet De 
Pauw en mr. Paul Bekaert. 
Deze actie kadert overigens in een bre
dere solidariteitsactie. Een delegatie 
Vlaamse parlementsleden (o.a. VU-ka-
merlid Fons Borginon) bracht een bezoek 
aan Noord-Ierland en werkt momenteel 
aan een resolutie betreffende de transfer 
van Ierse gevangenen naar Noord-Ierland 
of de Ierse republiek. Men baseert zich 
voor deze vraag op Europese peniten
tiaire voorschriften en de Verklaring van 
de Mensenrechten. Er wordt ook aan
dacht gevraagd voor het lot van vijf Ierse 
gevangenen die reeds 23 jaar effectief een 
gevangenisstraf uitzitten in Engeland. 

(pdz) 

OCMW Aff ligem onderschrijft 
aeontoiogische code 

Vanaf begin volgend Jaar treedt een 
„gedragscode" voor Vlaamse parle
mentsleden In voege waarbij het ,,on-

^eigenlljk gebruik" van dienstbetoon 
wordt gebannen. 
Deze deontologische code werd ge
durende een jaar lang voorbereid in 
een werkgroep die zich tot doel stelde 
de democratie te verfijnen. 
Het Vlaams Parlement roept alle po
litieke mandatarissen op lokaal, pro
vinciaal, federaal en gewestelijk vlak op 
om deze code te onderschrijven. 
OCMW-raadslid Cuy Uyttersprot (VU) 

legde deze deontologische code ter 
goedkeuring voor aan de OCIVlW-raad 
van Affligem. Zijn voorstel werd un
aniem goedgekeurd. 
In de goedgekeurde regeling blijft de 
sociale dienstverlening als eerste luik in 
het politiek dienstbetoon volledig 
overeind staan. De beschikbaarheid, 
luisterbereidheid, informatieopdracht, 
verwijzingsfunctie en begeleidings-
taak door elke mandataris moet blijven 
bestaan. 
Overtreders worden ,,gestraft" met 
een blaam. 

geweld te voorkomen en om een nieuw 
conflict te vermijden dat voor de Balkan 

én voor Europa tot niet te overziene 
gevolgen kan leiden. 

De groep Albanezen, die bijgestaan wordt 
door tal van Vlaamse vrienden, is nu 

reeds aan zijn veertiende dag honger-

staken bezig. Wie solidair met ze wil zijn 
kan dat ook tonen door ze een bezoek te 
brengen of ze een teken van medeleven te 
geven. 

De Miniemenkerk ligt in de Miniemen
straat 62 te 1000 Brussel. Tel: 
075/64.25.09. Fax: 02/511.93.84. 

OOST-VLAANDEREN 
Dl. 17 maart NlNOVE: Gespreks-

namiddag over ,,Sfaapstoomissen". Om 
14U.30 In buurthuis ,,De Pallieter", Smid 
Lambrechtstraat te Outer. Org.: VWG-Ni-
nove. 

Za. 21 maart NEVELE: Lentefeest 
van VU-Nevele en Vlaamse Vriendenkring 
Croot-Nevele. Keuze uit: Koud vlees- en 
visbuffet (600 f r.) of warme beenhesp (500 
fr). Gastspreker is Nelly Maes, inschrijven 
en info over de plaats van het gebeuren bij: 
Hugo Verhege (371.65.93, fax 371.45.64), 
Olaf Evrard (371,94,26), Johan van Houtte 
(371.61.10) of MichelRoelens (371.62.68, 
fax 371.46.06). 

za. 28 maart NlNOVE: 22ste eet 
festijn van VU-Ninove. Keuze uit biefstuk, 
kippef ilet of tong. Van 18 tot 22u. in zaal Ter 
Kloppers, Aardeweg 96 te Outer. Ook op 
zondag 29/3 van 11u.30 tot 14u.30. Org.: 
VU-Ninove. 

Za. 25 april OUDENAARDE: Be
zoek aan het EP te Brussel en aan het 
Geuzenmuseum. Vertrek om 8u.45 aan het 
oud stationsgebouw te Oudenaarde. In
schrijven vóór 5/3 bij Jacques Vander Haeg-
hen (055/31.29.94) of Ceertruid Boone 
(055/31.05.32). Org.: VU-Oudenaarde 
i.s.m. VCLD. 

WEST-VLAANDEREN 
Vr. 13 maart BISSECEM: Varken 

aan 't spit. Tradtioneel feest voor VU-leden 
en -sympathisanten in het Ontmoetings
centrum „De Neerbeek" (vlakbij station 
Bissegem). Inschrijven bij A. Vlieghe 
(35.08.75) . Org.: Vlaamse Vriendenkring 
Bissegem. 

vr. IS maart KOEKELARE: Leden 
feest van VU-Koekelare. Vanaf I9u. in De 
Hertog van Arenberg, Moerestraat 1. Dee-
name: 420 fr Gastspreker (om 20u.30) is 
Annemie van de Casteele over de politieke 
actualiteit. Vooraf inschrijven bij N. Van-
decasteele, 051/58.90.05. 

Dl. 17 maart IZEGEM: Luc Van-
keirsbilck met een dia-namiddag ,,impres
sies doorheen de lens". Om I4u.30 in De 
Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Org;: 
WVC;lzegem. 

Dl. 17 maart IZECEM: Tsjechische 
muziek (Smetana, Dvorak en Janacek), 3e 
les, door Lic. Beatrijs Van Hulle, reeks 

,,Kunstzinnige Vorming", inschrijvingsbe
drag: 900 fr. voorde 3 avonden (3/3,10/3 
en 17/3). Inschrijven bij vSVK-bestuurs-
ieden.Org.:VSVK. 

WO. 18 maart IZECEM: v-ctub 
voorkinderen. Vlieger. Van 13u.30tot 16u. 
In De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. 
Deelname 100 fr. Org.: Vlanajo. 

DO. 19 maart BRUGGE: Mare Piatel 
over „Het altaar van de politiek". Om I5u. 
In De Gulden Spoor, 't Zand 22 te Brugge. 
Org.: informativa i.s.m. VCLD. 

Vr. 20 maart TIEIT: Manu Adri-
aens over ,,De geschiedenis van de Ronde 
van Vlaanderen". Om 20u. in Oud Gemeen
tehuis Kanegem. Org.: A. Vanderplaets-
ekring Tielt. 

za. 21 maart BRUGGE: VUJO-Zuid-
west zet Brugge op stelten. Van 10 tot 12u. 
in het Euro info Punt. Daarna middagmaal 
en bezoek aan Brouwerij Straffe Hendrik. 
Inschrijven vóór 7/3 bij Bjom Wullaert 
(051/30.53.80). Org. i.s.m.VCLD. 

Dl. 24 maart IZEGEM: „Dieet, deel 
2". Door diëtiste Véronlque Lecluyse (NV 
vandemoortele). Om 20u. in De Drie Ge
zellen, Mentenhoekstraat. Org. FW-ize-
gem. 

Dl. 24 maart KORTRIJK: Europees 
regionaal beleid en Zuid-West-Vlaanderen. 
Voordracht door prof. dr. Wim Vanhaver-
beke (Universiteit Maastricht). Om 20u. in 
KB, Leiestraat 21. inkom 300 fr., studenten 
100 fr. Org;: Hendrik Brugmans Kring Kort
rijk. 

WO. 25 maart ROESELARE: v-ciub 
voor kinderen. Paasgala. Van 13u.30 tot 
16u. in zaal 't Laag Plafond, Caaipersstraat 
2. Deelname 150 fr. Org.: Vlanajo. 

WO. 2S maart BRUGGE: Alles over 
thuiszorg. Door Leen Vandenabeele. Om 
I5u. in de Magdatenazaal, Violterstraat 7. 
Deuren 14u. Nadien Is er koffietafel voor 
wie dit wenst. Org.: VWG-Brugge-Zuid. 

DO. 26 maart BRUGGE: Leesclub 
van WVG-Brugge. Om 14u.30 in De Gulden 
Spoor, 't Zand 22. 

Za. 28 maart KORTRIJK: Busuit 
stap naar Brussel: ,,De Vlaamse aanwe
zigheid in onze hoofdstad". Vertrek om 
7U.45 aan de Kortrijkse Hallen. Org.: FW-
Kortrijk. InfO: 056/21.26.99. 

Zo. 29 maart ROESELARE: Volks-
unie-ledenfeest. m feestzalen Park Roden-
bach. Vanaf 1lu.30 aperitief. Om 12u.30 
aan tafel (groentesoep, Noorse zalm, 
mokka met cake, wijnen inbegrepen - 700 
f r.) Gastspreker: Chris Vandenbroeke. Kaar
ten 051/20.83.45. 

Dl. 31 maart BRUGGE: Met WVG-
Brugge naarde klankdiareeks,,Bella Italia" 
door dhr. Menschaert. Om I4u.30 in het 
Casino te Blankenberge, zaal Roeschaert. 
Deuren vanaf I4u. Org.: Seniorenacademie 
,,Brugse Vrije en Ommeland". 

DO. 16 april BRUGGE: Lieven De-
handschutter over,,Welkom in Wales". Om 
15u. in De Gulden Spoor, 't Zand 22. Org.: 
Informativa vzw i.s.m. VCLD. 

WO. 22 april ROESELARE: V-Club 
voor kinderen. Kaarten maken. Deelname 
150fr. Van 13u.30 tot 16u.30 in zaal 't Laag 
Plafond, Caaipersstraat 2. Org.: Vlanajo. 
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Politieke samenwerlcing 
met Nederiand 

Een studiedag over de politieke samen-

weri<ing tussen Vlaanderen en Nederland 

gaat door op zaterdag 14 maart 1998 van 

14 tot 18u. in auditorium D van de 

Blandijnberg, Universiteit Gent. 

Gastsprekers zijn de professoren A. 

Postma en Ludo Abicht. 

Prof. Postma is vice-voorzitter van de 
Eerste Kamer (Senaat) in Nederland. Hij 
was de eerste belangrijke Nederlandse 
politicus die de merkwaardige uitspraak 
deed dat op een tijdspanne van 20 jaar 
Vlaanderen verregaan geïntegreerd zal 
zijn met Nederland. 

Prof. Ludo Abicht zal daarop zijn Vlaams 
standpunt formuleren. 

De voorzitters van de organiserende ver
engingen, Jan Olsen, prof. Rik Gysels, 
Bernard Vanderhaeghen en Dieter Ra-
baut, zullen kort het standpunt van hun 
vereniging toelichten. Er volgt een debat 
met het publiek. Iedereen is welkom. De 
toegang is gratis. Het is nuttig uw komst 
aan te kondigen. 

Het initiatief van deze studiedag ontstond 
in de werkgroep Vlaanderen-Nederland 
van het Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen (OW). 

c& Moderator en gastheer: prof. dr. H. 

Pauwels, Kerkstraat 39, 9870 01-

senelZulte (09/388.78.61). 

WO. 29 april iZECtlM: V-Club voor 
kinderen, „collage". Deelname 100 fr. Van 
13U.30 tot 16U.30 In De Drie Gezellen, 
Mentenhoekstraat Org.: Vlanajo. 

LIMBURG 
Do. 12 maart HASSELT: Cespreks-

avond over de relatie en beeldvorming 
tussen Vlamingen en Walen met sociologe 
Denise Van Dam en Willy Kuijpers. In 'Hotel 
schoofs', Stationsplein 7, 3500 Hasselt. 
Aanvang 20u., toegang gratis. Org. VUJO-
Hasselt i.s.m. VCI.D. Meer info: Inge Sarls, 
tel. 011/28.40.23. 

Zo. 22 maart TONGEREN: Eet 
festijn. Van 12 tot 14u. in zaal Sint-Ger-
trudis. Bilzersteenweg, Riksingen-Tonge-
ren. Keuze uit Noorse visschotel of Breu-
gellaanse koude schotel, inschrijven bij 
Stijn Daniels, Veemarkt 3, 3700 Tongeren, 
(012/39.32.62, fax 012/39.14.91). leder
een welkom. Org;: VU-Tongeren. 

VLAAMS-BRABANT 
DO. 12 maart OVERUSE: Kritisch 

verjaardagsgesprek „Een jaar Randkrant". 
M.m.v. Henry Coenjaarts (Randkrant), An
dre De Moor (vzw De Rand), Dirk Dewolf 
(schepen Overljse) en Mare Platel (VU-Stu-
diedienst). Om 20u.30 in CC Den Blank, 
Begijnhof 11. Org.: Masereelfonds vzw. 

Do. 12 maart TIENEN: Info-avond 
,,De VU mag de boot niet missen" door Jos 
Bex. Om 20u. in Den Dries, Grote Markt te 
Tienen. Org. VU-Tienen i.s.m. VU-arr Leu
ven en VCLD. 

vr. IS maart DWORP: Jaarlijkse 
kaartavond Koejonnen in zaal „Ons Huis", 
vroenenbosstraat 1. Aanvang 20u. Inschrij
ven vanaf 19u.30. Org.: VU-Dworp. 

vr. 15 maait ZOUTLEEUW: Jos Bex 
over „De VU en 1021". Om 20u. in prov. 
Domein Het Vinne, Ossenwegstraat 70. 
Org.: VU-arr. Leuven I.s.m. VCLD. 

zo. 15 maart TERVUREN: steak-
festijn van VU-Dulsburg-Moorsei-Tervuren. 
Vanaf 12u. in zaal ,,0e Engel" op de markt, 
rechtover kerkingang. Iedereen welkom. 

DO. 19 maart SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM: Openbare gemeenteraadzitting. 
Om 20u. in raadszaal .eerste verdieping, 
stadhuis Scherpenheuvel. Gemeenteraad 
bijeengeroepen door wisselmeerderheid. 
Info: Robert Janssens (015/78.19.21) of 
Fons Thuys (013/77.53.85). 

vr. 20 maart LANDEN: Jos Bex 
over „De VU en ID21". Om 20u. In café 
Argus, Populierenhof Slachthulspleln. 
Org;: VU-arr. Leuven i.s.m. VCLD. 

Za. 21 maart WEZEMBEEK-OP-
PEM: Kaas- en Bieravond. Vanaf 18u. in G.C. 
De Kam, Beekstraat 162. Org.: Vlaamse 
Eenheidslijst Wezembeek-Oppem. 

ZO. 22 maart BERG: Familiena
middag van de VU-afdeling Berg-Kampen-
hout met koffie, gebak en belegde brood
jes. Vanaf 15u.30 in zaal Riant, Visserijlaan 
te Berg. Spreker is dd. Alg. voorzitter Patrik 
Vankrunkelsven over ,,VU-ID21". ledereen 
welkom. Liefst vooraf een seintje 
(016/65.54.74 - 016/65.18.86 
016/65.55.51. 

za. 28 maart DWORP: Kaas- en 
Bieravond met Vlaamse lazen en streek-
bieren. Vanaf I8u. in de Gemeentelijke 
Feestzaal, Hoogstraat 1. Org.: vu-Dworp. 

Do. 2 april AARSCHOT: Jan Cau-
dron spreekt over „De Nieuwe Medische 
Cultuur". In het Parochiecentrum, Van Op-
hemstraat 23. Org;: vwc-Aarschot 

vr. 24 april TERVUREN: JOS sex 
over „De vu en 1D21". om 2Qu. in Café 
Keizerskroon, Markt. Org;: VU-arr. Leuven 
i.s.m. VCLD. 

MA. 27 april TIELT-WINCE: JOS 
Bexover,,DeVUen!D2l".Om20u.in'tWit 
Huis. Org.: VU-am Leuven i.s.m. VCLD. 

ANTWERPEN 
Za. 14 maart EDEGEM: 16de 

Volkszangavond „Kom zing met mij ' . Om 
20u. in zaal Elzenhof, Kerkplein, Edegem-
Elsdonk. Presentatie: Wilfried Haesen. Zan
ganimatie: Gust Teugels. M.m.v zangkoor 
Troebadoer en de Muziekers. Kaarten 200 
fr bij R. Maes (03/457.12.03). Org.: Cul
turele Kring, Blauwvoetgemeenschap, FW 
en VNSE van Edegem. 

Zo. 15 maart MECHELEN: Jaarlijks 
pannenkoekenfestijn van VU-Mechelen. 
Vanaf I4u.30 in zaal Cecilia te Leest-Dorp, 
Mechelen. 

Ma. 16 maart KALMTHOUT: Voor
dracht met video over „De zes", over de 
Vlaamse rand en faciliteiten. Om 20u.l5 in 
Salon Monida, St.Jozeflaan l . Org;: FW-
Kalmthout. 

Vr. 20 maart BORNEM: „De Taal
grens. Voerstreek, Plat-Dietse gewest. Ko
men en Edingen" door Freddie Boeykens. 
Koffiemaaltijd voor leden en sympathisan
ten. Om 14U.30 in Klein Abdijzaaltje, Kloos
terstraat te Bomem. org.: wvG-regio 
Klein-Brabant. 

za. 21 maart EDEGEM: Kaart
avond in het heem van de Blauwvoet
gemeenschap. Fort 5 te Edegem. om 20u. 
Inschrijven op voorhand bij Karel Degryse, 
449.82.12. Inrichters: VNSE. 

DO. 26 maart KALMTHOUT: Be
zoek aan tentoonstelling „Ons industriële 
verleden " te Gent. Vertrek met de trein om 
8U.47 in Heide; 9u.27 Antwerpen Centraal 
naar Gent Dampoort. Terug rond 20u. 
Tretnkosten worden gedeeld. Gids en in
kom 250 f r Info en Inschrijving (vóór 24/3): 
FW-Kalmthout. 

Vr. 27 maart MOL: Leven na (de 
commissie) Dutroux? Geert Bourgeois be
antwoordt geeft uitleg en beantwoordt 
uw vragen. Om 20u.30 in 't Sluyshof. Org.: 
VU-MOI. 

Zo. 29 maart MOL: Mosselfeest 
van vu-Mol. Van 1lu.45 tot 20u.30 in zaal 
Galbergen, Don Boscostraat te Mol. Gratis 
aperitief bij voorinschrijving (31.23.20 -
Suzane Meynen). 

WO. 1 april TURNHOUT: Bruno 
Schoenaerts over,,Pleidooi voor een snel
len rechtvaardiger en humaner proces
recht". Om 20u. in De Warande, Keldercafe. 
Org.: Vlaamse Kring Turnout i.s.m. VCLD. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur 
van maandag 9 maart j l . werd volgende 
persmededeling verspreid. 

VLAAMS BANENOVERLEG IS NODIG 

De vu gelooft niet meer dat het federaal 
sociaal overleg enige kans op slagen heeft. 
De politieke druk die VEV-voorzitter Karel 
Vinck op dit federaal overleg uitoefent is niks 
overdreven. Het banenoverieg van Dehaene 
en de federale sociale partners is niet fun
damenteel en biedt geen enkele zekerheid 
op een structurele lastenverlaging. Die 
broodnodige lastenverlaging mag gespreid 
worden, maar ze moet zeker zijn. De VU stelt 
voor om de volgende vier jaren een forse 
lastenverlaging van 2,5 % per jaar door te 
voeren. Dit is het noodzakelijke minimum 
mlnlmorum, maar het is een illusie dat dit op 
het Belgische niveau kan gerealiseerd wor
den. Vlaanderen moet zich voorbereiden om 
het zelf te doen. 
De VU treedt VEV-voorzitter Vinck volmondig 
bij dat eerst het doel moet vooropgesteld 
worden en dat het beleid zich hiernaar moet 
richten. Meer duurzame en nieuwe werk
gelegenheid veronderstelt een globale visie 
op lastenverlaging en arbeidsherverdeling. 
En daar knelt het schoentje. Het ontbreekt 
de federale regering aan visie en middelen 
om een tastbaar sociaal-economisch beleid 
te voeren. Het blijft bij 'kurieren am Symp
tom'. Vinck heeft het federale overleg zes 
maanden gegeven. We zitten halfweg en het 
komt er niet uit. 
Eens te meer moeten we besluiten dat Vlaan
deren wel een forse lastenverlaging kan 
doorvoeren, maar het niet mag. Nu reeds is 
de VU ervan overtuigd dat het VEV op zijn 
congres in juni uit pure noodzaak zal pleiten 
voor een Vlaams banenoverleg. Werkgevers 
en werknemers hebben er samen alle belang 
bij dat Vlaanderen zo snel mogelijk de sociaal-
economische hefbomen in handen heeft om 
zijn eigen werkgelegenheidsbeleid te voe

ren. De federale regering weet en beseft dat 
er de volgende jaren duizenden banen op de 
tocht staan en dat de internationale on
dernemingen in dit land onder grote druk 
overwegen om hun activiteiten te herstruc
turen en te heroriënteren. Het is sociaal 
onverantwoord dat CVP en SP op federaal 
niveau maar wat blijven aanmodderen als ze 
weten dat vandaag in Vlaanderen een ern
stige lastenverlaging en het afsluiten van 
Vlaamse CAO's tot de mogelijkheden be
horen. Die zekerheid zou Vlaanderen noch
tans sociaal-economisch goed op weg kun
nen zetten naar de volgende eeuw. Met het 
VEV komt de VU tot de conclusie dat het in 
ieders belang is om het Belgische immo
bilisme inzake werkgelegenheidsbeleid te 
doorbreken. 

DOOR PREVENTIEVE MILITAIRE A a i E 
VREDE IN KOSOVO 

De vu is gewonnen voor een preventieve 
militaire actie in Kosovo om daar de vrede te 
bewaren en overleg mogelijk te maken. Voor 
de VU moet er zo snel mogelijk een VN-
resolutie komen die de contouren vastlegt 
waarbinnen de internationale gemeenschap 
kan optreden in Kosovo. Dit moet een eerste 
duidelijke waarschuwing zijn aan het adres 
van de Serviërs. Het is een strategische ver
gissing dat de autonomie van Kosovo destijds 
niet mee werd onderhandeld in de akkoor
den van Dayton. 
De EU van haar kant mag niet werkloos 
toezien. De EU mag niet dezelfde fout maken 
als in Bosnië. Toen was er geen bereidheid om 
militair tussen te komen. Indien nu blijkt dat 
in Kosovo politieke eisen met geweld worden 
gerealiseerd, is dit een voldoende reden om 
onmiddellijk manu mllltarl op te treden. In de 
huidige escalerende en vijandige sfeer is enig 
overleg tussen de verschillende betrokken 
partijen niet mogelijk. Daarom moet de in
ternationale gemeenschap op het terrein 
aanwezig zijn. 

In memoriam 
Staf Driesen 

Op maandag 2 maart jl. is op zesen-
zestigjarige leeftijd, omringd door zijn 
familie en na maandenlang zijn ziekte 
manmoedig gedragen te hebben, Staf 
Driesen van ons heengegaan. Sereen heeft 
hij losgelaten wat hem zo dierbaar was: 
zijn Cilia, zijn kinderen en kleinkinderen, 
zijn Vlaanderen, zijn Herenthout, zijn 
Boeyendaalhof... 

Voor iemand die vertrouwd is met Volks
unie arrondissement Turnhout, kan Staf 
bezwaarlijk een onbekende zijn. Gedu
rende drie jaar, van begin 1989 tot 1991 
was hij arrondissementeel voorzitter en 
van 1985 tot 1994 provincieraadslid. In 
zijn eigen Herenthout zetelde hij van 1 
januari 1983 tot eind 1994 gedurende 12 
jaar in de gemeenteraad en was er één van 
de bezielers van een bloeiende Volks
unieafdeling. Tevens was hij jarenlang lid 
van de partijraad van de Volksunie. Op 
arrondissementeel vlak was hij één van de 
kopstukken. Een man naar wie met ont
zag geluisterd werd, die de beleidslijnen 
mee bepaalde, die leiding nam. 
Wie Staf persoonlijk heeft gekend, weet 
dat hij bruiste van dynamiek, van inzet en 
doorzettingskracht. Zowel in zijn be
roeps- als in zijn politieke leven was hij 
iemand die dromen wist om te zetten in 
daden. Die de handen uit de mouwen stak 
en niet verlegen was om nieuwe ini

tiatieven te nemen. Hij was medestichter 
en beheerder van NV Kemisol. Mede
stichter en beheerder van feestzalen M-
lania in Nijlen. Stichter-voorzitter van 
CLG (Centrum voor Levens- en Ge
zinsvragen) en tenslotte de bekroning van 
zijn werklust, stichter-voorzitter van 
Rusthuis Boeyendaalhof in Herenthout. 
Het is in deze parel van een rusthuis dat 
hij de laatste jaren al zijn energie stak, 
waarmee hij nog zoveel plannen had, 
waar hij ook mij tot tweemaal toe met een 
gepaste en terechte fierheid rondleidde. 
Als ondernemer in de echte betekenis van 
het woord, stelde hij zich ten dienste van 
ons volk. In het bijzonder van hen die het 
moeilijk hadden, die dreigden afgeschre
ven te worden, die het vaak niet zagen 
zitten. Hij bood hen letterlijk en figuurlijk 
een dak boven het hoofd... 
Staf Driesen was voor velen een begrip, 
niet in het minst voor zijn partijgenoten, 
maar ook bij tal van politieke ander
denkenden. Staf straalde iets uit. Hij wast 
velen te motiveren en toonde zelf de weg. 
Staf, we zullen je missen, en ook al was je 
de laatste jaren minder actief binnen de 
Volksunie, de mooie herinneringen zullen 
blijven, en diep in ons hart zal je blijven 
wonen. Bedankt voor alles! 

Kris Van Dijck, 
Vlaams Volksvertegenwoordiger 9 

12 nuan 1998 



Uitslag 
Tombola 

zwevegem 
De winnende nummers van de 
tombola op de Textielkaarting 
van 28 februari tot 1 maart jl. 
zijn: 3-30-77-91-122-152 
-194 - 208 - 251 - 268 - 330 -
355-392-401 - 4 2 4 - 4 6 4 -
467 -518 -583 -589 -620 -
672-683-719-738- -752-
800 - 805 - 843 - 875 - 948 -
969-987-1046-1079-1095 
-1122-1164-1172-1198-
1205 - 1274- 1290- 1339 -
1356-1382. 
De prijzen zijn af te Inalen in 
café Boidersinof, Hareibeel<-
straat e 8550 Zwevegem (niet 
op donderdag) en dit tot 15 
april a.s. 
VU-Zwevegem danl<t de vele 
steunenden 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2070 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIOSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

mX HERENh 

iVerm 
HERENKLEDING 

Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

TEGELS 
Karel Van den Berghe BVBA 

Gentsesteenweg 377 
9300 Aalst 

• 1.000 soorten in voorraad 

Tel.: 053/70.06.64 
Fax: 053/77.81.05 

verdeler van: Sphinx, VENIS, Porcelanosa, Gazzini, KOS
MOS, Rodal, FARO, Villeroy & Boch, enz... enz... 

D E REUS IN TEGELS 

vu-Mechelen 
vraagt 

geluidsschermen 
De VU-afdeling van Mechelen stelt vast dat 
de huidige SP-CVP-AGALEV-bestuursmeer-
derheid haar beloften om de mobiliteits-
convenanten ten volle na te komen, niet 
uitvoert, laat staan blijl< geeft van een 
krachtdadig optreden op milieu-gebied. 

Via bij-akte nr. 5 van de milieu-convenant 
maken geluidsschermen en het plaatsen 
daarvan integraal deel uit van een door
dachte aanpak van de geluidshinder, In 
onze regio staat ter hoogte van Elewijt (-
Zemst) een project op stapel, waarbij een 
gedeelde financiering - afhankelijk van de 
geluidshinder - is voorzien. 

Het Vlaamse Gewest is zelf niet erg ge
lukkig met deze regeling en werkt aan een 
alternatieve behandeling, waarbij ge
meenten zullen aangespoord worden om 
ten volle hun verantwoordelijkheid te ne
men. 

Op enkele plaatsen langsheen de E19 (wijk 
Geerdegem - Schonenberg/Stuivenberg-

baan/wijk Battel) werden op verschillende 
ogenblikken door de stedelijke milieu
dienst geluidsmetingen uitgevoerd, die 
aangeven dat op geregelde tijdstippen 
ongeoorioofde pieken worden gehaald, en 
slechts op tijdstippen waarop er minder 
verkeer is op de E19 onder de norm wordt 
gebleven. 

De weliswaar subjectieve, maar daarom 
niet minder betrouwbare vaststellingen 
van omwoners tonen aan dat er kan ge
sproken worden van een daadwerkelijke 
overiast, 

VU-Mechelen vraagt aan de stedelijke 
overheid te investeren in het plaatsen van 
geluidsschermen daar waar wenselijk. Niet 
alleen met het oog op en/of kaderend in 
een doordacht milieu-beleid, maartevens 
om in Vlaanderen een signaal-functie te 
vervullen en het Vlaamse Gewest bij te 
staan in haar pogingen voor een meer 
stringent optreden terzake. 

EUROPEAN 
9br 
BUSINESS ^ ^ 

SERVICES CVO.H A 

SUBSIDIEBUREAU E.B.S. 
specialisten alle soorten subsidies op Vlaams en Europees vlak... 

voor bedrijven, organisaties, gemeenten, provincies... 
Geen resultaat geen betaling. Vrijblijvend folder en info. 
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Afhalen van palinggerechten mogelijk 

Openingsuren van maandag tot en met donderdag: 
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Zaterdag: 18 uur tot 22 uur 
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B E L G I Ë 

LANOYE OI^MOET VERHOFSTADT 
"Jij bent Guy Verhofstadt niet, jij moet iets 
vertegenwoordigen, iets vertolken." En: "Ik 
hoop en ik vrees dat Tom Lanoye in het par
lement moet komen." Guy Verhofstadt en 
Tom Lanoye ontmoetten elkaar voor het 
eerst en dachten luidop na over politiek en 
literatuur en de wisselwerking daartussen. 
Van "Ik heb nooit op u gestemd" tot "De heb 

tweemaal geslikt toen je me pakte in 'Gespleten en besche
ten'." Guy Verhofstadt versus Tom Lanoye: de dialoog tussen 
een politiek literator en een literair politicus. 

B U I T E N L A N D 

IN HET HART VAN CONGO 
"De prauw dreef een tijdlang onder het volle 
maanlicht mee met de stroom van de rivier De 
dieren van de nacht namen het woud over. Even 
later werd ook drijven te gevaarüjk; krokodillen 
zouden de boot kuimen aanvallen. We ovemacht-
ten in een verlaten stroperskamp. Het werd een 
lange bange nacht." Biologe Ellen Van 
Krunkelsven zocht in het hart van Congo naar 
bonobo's. Het was geleden van Leopold in dat 
nog een blanke een voet in dat gebied had gezet. 
Het verhaal van een riskante expeditie. 

W E E K E N D K N A C K 

NAAKTE TOPSPORTERS 
Ter gelegenheid van de lancering van haar 'Kirium' 
sportwatch zocht 'Tag Heuer' fotograaf Herb Ritts 
aan om topsporters in beeld te brengen en uit die 
opdracht ontstond een reeks van 40 subUeme zwart
wit opnames die de wereld zullen afreizen.'Form' is 
een ode aan dertien atleten die door oefening en 
volharding hun lichaam sculpteerden. Uit het resul
taat selecteerde Weekend Knack tien opnames die 
tegelijk kracht, elegantie en karakter uitstralen. Een 
bloemlezing van het lichaam. 10 extra bladzijden, 
deze week in Weekend Knack. 

OBUSSENPROCES: WAAROM BLEVEN DE GROTE KANONNEN BUITEN SCHOT? 
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olgens de Duitse Ouderdomsverordening van 7 

maart 1941 mochten mensen boven de zestig 

jaar geen politiek mandaat meer bekleden. Deze 

maatregel had ook in Bottelare gevolgen. De eerste 

schepen, in 1941 60 jaar, trad af en werd vervangen 

door Joel Polet, de enige verkozene van de Christene 

Volkspartij. Zo kreeg het VNV ook in Bottelare 

politieke medezeggenschap. 

^ W I J - R E E K S ^ 

Van de Bottelaarse collaborateur kan vol
gend profiel gemaakt worden. Ten eerste is 
het duidelijk dat de sociaal-vooraan
staande Vlaamsgezinde middenstanders 
en zaakvoerders van voor de oorlog niet 
allemaal in de collaboratie traden. In
tegendeel. Het merendeel trok zich in het 
begin van de oorlog expliciet terug en 
hield zich op de vlakte. De activiteiten van 
de muziek- en toneelvereniging werden 
tijdens de bezetting trouwens opgeschort 
Ook de bloeiende VNV-afdeling veran
derde fundamenteel van uitzicht. De 
meeste sociaal-vooraanstaande Vlaamsge
zinden namen ontslag en in hun plaats 
kwamen in hoofdzaak jonge ongeschoolde 
arbeiders. Het aantal leden werd tijdens de 
oorlog ook kleiner. Toch bleef een viertal 
geachte Vlaamsgezinden van voor de oor
log actief in de afdeling. De grote gang
maker van de aparte Vlaamse lijst in 1938 
bleef tot het einde van de oorlog secretaris 
van de VNV-afdeling. Bij de bevrijding 
werd hij opgepakt en naar het inter
neringskamp van Lokeren gevoerd. 
De drie gebroeders Polet, die groot eco
nomisch en sociaal aanzien in het dorp 
genoten, bleven actief in het VNV en hun 
zonen engageerden zich in de mihtaire 
collaboratie. De naam van de familie Polet 
staat in de Bottelaarse collaboratie dan ook 
centraal. 

Een aparte Bottelaarse collaborateur is 
ongetwijfeld de koster, die in het collectief 
geheugen een martelaarsrol toebedeeld 
krijgt. Als aanvulling op zijn loon was de 
man als controleur in dienst getreden van 
de NLVC {Nationale Landbouw- en Voe-

dmgscorporatie), hij werd pas tijdens de 
oorlog lid van het VNV Bij de bevrijding 
werd hij als eerste opgepakt, tot grote 
ergernis van de dorpsgemeenschap en de 
„echte weerstanders". 

DE BEVRIJDING 

De gebeurtenissen bij de bevrijding van 
Bottelare hebben zonder enige twijfel een 
belangrijke rol gespeeld in het collectief 
geheugen en verklaren grotendeels de ma
nier waarop de dorpsgemeenschap 50 jaar 
na de feiten tegen de bezetting aankijkt. 
Centraal staan ongetwijfeld de fatale aan
houdingen van 24 juli 1944. De leider van 
het schuiloord van het Geheim Leger te 
Gent was opgepakt door de Duitsers en 
werd gefolterd totdat hij de namen van de 
leiders van het Bottelaarse verzet prijsgaf. 
Nog diezelfde nacht werden tijdens een 
razzia Marcel De Mulder, de onbetwiste 
leider van het Bottelaarse verzet, zijn broer 
Urbain (die niet in het verzet zat), de 
katholieke notaris Ferdinand Nève de Mé-
vergnies (wiens zoon actief was) en het 
Merelbeeks katholiek gemeenteraadslid 
Léonce Volckaert door de Duitsers ge
arresteerd. Geen van hen overleefde de 
concentratiekampen. 

Uit ons onderzoek bleek dat vooral de 
aanhouding van Urbain De Mulder diepe 
sporen in het Bottelaars collectief ge
heugen heeft nagelaten. Hij wordt gezien 
als een onschuldig slachtoffer dat door de 
verzetsactiviteiten van zijn broer naar de 
concentratiekampen werd meegesleurd. 
Zo kreeg niet Marcel De Mulder de 
martelaarsrol toebedeeld, maar wel zijn 
broer Urbain. 

GEEN GETROKKEN MESSEN 

Het is goed eraan te herinneren dat deze 
gebeurtenissen zich voordeden in een 

Witte Brigade-mannen van Bottelare poseren voor de woning van notaris Nève 
de Mévergnies. Een van hen schreef reeds in 1947 dat,, de echte weerstanders 

alle verdiensten ontnomen werden door de ontelbare meelopers uit de 
bevrijdingsdagen van september 1944"... 

bevrijding van Gent georganiseerd. Het 
gevolg was dat vele echte of vermeende 
verzetsmensen tijdens de bevrijdingsdagen 
in Bottelare arriveerden en de „zwarten" 
uit de omtrek in Bottelare werden op
gesloten. Zo werd de oorlogsburgemees
ter van Merelbeke in een hondenhok 
gestoken, kreeg hij een hondenketting 

Bottelaars verzet 
ongelukkig met 
straatrepressie 

dorpsgemeenschap van nauwelijks 1.370 
mensen. Dat betekent dat haast iedereen 
elkaar kende, althans bij naam, en dat 
vriendschapsbanden en scheidingslijnen 
de wit-zwart tegenstelling doorkruisten. 
Niet alleen de gewone bevolking, maar 
ook de Bottelaarse „zwarten" vermoed
den naar het einde van de oorlog toe dat er 
in hun dorp een verzetsgroep werkzaam 
was. Maar uit ons onderzoek bleek dat 
tijdens de oorlog „wit" en „zwart" niet 
met getrokken messen tegenover elkaar 
stonden en dat de bevolking ook na de 
oorlog helemaal niet verdeeld was in een 
„mt" en een „zwart" deel. 
Ook het verzet richtte tijdens de bezetting 
zijn pijlen allerminst op de Bottelaarse 
collaborateurs. Andersom liet men ook in 
„zwarte" kringen het verzet betijen. Zo 
bezocht de collaborerende VNV-schepen 
na de hoogmis geregeld het stamcafé van 
de voetbalploeg (en dus ook van het 
verzet) en liet hij zich eens gemoedelijk 
ontvallen dat „hij wel vvist wat er hier 
allemaal gebeurde in Bottelare". Opmer
kelijk is dat tot op vandaag de Bottelaarse 
bevolking, ook de verzetslui niet, weten 
door wiens toedoen de gebroeders De 
Mulder en notaris Nève zijn aangehouden. 
Behalve de leider van het schuiloord, die 
de Bottelaarse namen prijsgaf, overleefde 
immers niemand van de aangehoudenen 
de Duitse concentratiekampen. Het feit 
dat bij de enquêtes haast niemand van de 
informanten de Bottelaarse „zwarten" als 
mogelijke verraders aanzag, bevestigt de 
stelling dat de dorpsgemeenschap niet 
verdeeld was (is) in een „witte" en 
„zwarte" groep. 

DE STRAATREPRESSIE 

In de maanden voor de bevrijding werd in 

Bottelare het schuiloord van het Geheim 

Leger geïnstalleerd en van daaruit werd de 

rond de hals, moest veel te kleine schoenen 
aandoen en diende als een hond te blaffen. 
Behalve de harde behandeling van de 
„zwarten", die in de woning van de op
gepakte Franstalige notaris Nève de Mé
vergnies werden opgesloten, was ook de 
straatrepressie ongemeen hevig. Bijzonder 
opvallend is dat de echte collaborateurs 
(bv. de familie Polet) haast ongemoeid 
werden gelaten. De spontane straatre
pressie richtte zich op randfiguren, op 
mensen met familieleden die gecollabo
reerd hadden of die hoogstens „sym
pathieën" hadden. Zo werden op het 
dorpsplein twee huizen van (vrouwelijke) 
familieleden van collaborateurs geplun
derd, werd het haar van enkele jonge 
meisjes afgesneden, werd de woning van 
een Vlaamsgezinde dokter bijna geplun
derd en werd de Vlaamsgezinde onder
pastoor, die het bij de pubheke opinie 
verkorven had, hard aangepakt door de 
woedende memgte. 

FRANSTALIGE OFFICIEREN 

Enkele Bottelaarse verzetslieden hadden 
tijdens de spontane straatrepressie ver
geefse pogingen ondernomen om het ge
beuren af te remmen. Vooral de leden die 
vanaf 1940 en 1941 hun leven riskeerden 
in het Bottelaarse verzet, zagen de ge
beurtenissen bij de bevrijding met lede 
ogen aan. De ontgoocheHng bij deze 
„echte weerstanders" was bijzonder groot. 
Verbitterd schreef de initiatiefnemer van 
het verzet schreef na de oorlog: „Het werk 
van de echte weerstanders gedurende 3 a 4 
jaar werd in enkele dagen tijd door de 
meelopers verknoeid". De 'september-
weerstanders' - mensen die tijdens de 
oorlog de kat uit de boom keken en pas bij 
de bevrijding het verzet vervoegden en in 
de meeste gevallen erkend werden ak 
„gewapend weerstander" - waren niet 

alleen grotendeels verantwoordelijk voor 
de harde straatrepressie, maar bezorgden 
de Bottelaarse bevolking, en vooral de 
boeren, ook heel wat ongemakken. 
Het ongemeen harde karakter van de 
straatrepressie en het feit dat randfiguren 
werden aangepakt, zou het gevolg geweest 
zijn van de aanwezigheid van uit Gent 
afkomstige Franstalige militairen van het 
Geheim Leger. Een verzetslid van het 
eerste uur getuigde hierover: „En moesten 
die 'Gentenaars' hier niet geweest zijn, was 
het nog veel minder geweest. Wij kenden 
de mensen allemaal, wij wisten hoever we 
konden gaan. En De Mulder was er niet 
meer, dat was een zware handicap en zij 
zwaaiden hier de plak". 

* Bid voor de ziel van Mijnheer 

LEON VOLCKAERT 
Echtgenoot v a n M e v r o u w Estella PIENS 

Gemeenteraadsl id v a n Mere lbeke - Oud-Strilder 1914-
1918 - Vereerd • met Oorlogskruis met palm, Yzerlcrtiis, 

Vuurkruis, Overwinnmcsmedol le 1914-!918, en 
Herinneripgsmedalle 1914-1918. Politieke g e v a n g e n e . 

Lid ' /an het Geheime Belgisch Leger. 
Lid v a n al le kristelijke genootschappen 

geboren Ce Merelbeke. den 27 Apri! 1894 en gcdrruch-
tig ovei leden den 16 November 1944. voor zijn konmg en 
Vaderland sn het concentratiekamp rwn Neuenganime 
(DaitschlandJ slachtoffer der Di,itiche barbaarschheid. 

Verzetsman Leon Volckaert, oud-
strijdervan '14-'18 en 

gemeenteraadslid van Merelbeke, 
overleed op 16 november 1944 In het 
concentratiekamp van Neuengamme. 

Het harde karakter van de Bottelaarse 
repressie zou dus te wijten zijn aan de 
aanwezigheid van Franstalige officieren 
die geen rekening hielden met de spe
cifieke Bottelaarse bezettingsomstandig-
heden. 

Patrick Duportail 
Vdgendeweek: 

Koster, collaborateur, martelaar... 11 
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De uitgevers weten telkens weer te ver
rassen met hun spitstechnologische druk
werken. In sommigen druksels zit letterlijk 
muziek. Dat geldt niet alleen voor lied-
jesboeken (zie verder), maar zeer zeker 
ook voor 'De piano, het instrument en tien 
beroemde componisten'. Deze fraaie uit
gave van Gottmer is vertaald uit het Engels 
en bevat - om niets aan het toeval over te 
laten - een heuse CD van 75 minuten met 
daarop werk van 10 grote componisten. 
Het werkje vangt aan met een overzicht 
van de 'toetsinstrumenten'. Daaronder de 
zeer bekende clavecimbel, pianola en or
gel, maar ook het haast vergeten spinet, 
clavichord, harmonium en de celesta. De 
verklaringen zijn kort en duidelijk en zijn 

omringd met mooie illustraties. Verderop 
is er aandacht voor de geschiedenis van de 
piano die, zoals ook wij nu weten, in een 
oervorm werd ontworpen door ene Bar-

tolommeo Cristofori, een Italiaanse kla
vecimbelbouwer die wel eens iets anders 
wilde. Het instrument werd verder ge-
perfectionneerd tot datgene dat wij nu nog 
kennen. De vleugelvorm heeft hij van bij 
de oorsprong nagenoeg behouden. Voorts 
geeft het boekje ook uirieg bij de werking 
en productie van het instrument. 'De 
piano' sluit af met een rijkelijk geïllu
streerde kennismaking met 10 compo
nisten. Daaronder zowat alle klassieke en 
klassiek geworden 'megasterren'. Wie dat 
wil kan ze beluisteren op de bijgaande 
straalschijf. Een werkelijk mooie uitgave. 
In de reeks Vwa la Musica! verscheen ook 
'De viool' en zijn 'De dwarsfluit' en 'De 
klarinet' in voorbereiding. 

ZELF ZINGEN 

Van een heel andere aard is 'Ikkeltje kra-
mikkeltje', een boek vol kleuterliedjes. 
„Oude liedjes hebben een heel aparte aan

trekkingskracht voor kinderen. Iedereen 

kan ze meezingen (...). Soms is het echter 

wel nodig het geheugen op te frissen, zodat 

we ons de teksten terug kunnen herinneren. 

Daarom heb ik deze bundel liedjes bij

eengebracht." Dat zegt An Debaene die 
samen met illustrator Ria Somers garant 
stond voor dit boek. De uitgave is on
derverdeeld in peuterliedjes, kleutedied-
jes, feest, rijmpjes en spel. Bij de spelletjes 
ook de nodig uitleg. Voor wie helemaal 
juist wil zingen, bevat het boek ook de 
muziek van alle liedjes. Dit werkje is meer 
dan zomaar een samenraapsel van mu
ziekjes. Het is opgebouwd uit pure her
innering. 

Iets soortgelijks ondervond ook Jacques 

Klöters bij het samenstellen van 'My Bon
nie is over the ocean. Liedjes van club, kerk 
en kamp'. Hij opent zijn inleiding als 
volgt: „Een lied leeft zolang het nog ge

zongen wordt. Meestal is dat maar kort, 

zeker in deze tijd waarin we elke week wel 

wat nieuws te horen krijgen. Maar ooit 

gingen onze liederen net zo lang mee als 

wijzelf en soms aanmerkelijk langer. Deze 

bundel bevat liedjes die al heel lang mee

gaan en die we een eeuwig leven toe

wensen." Eeuwige melodieën zijn er vol
gens Klöters overigens niet: een lied be
staat maar zolang het gezongen word. Hij 
heeft zijn bundel een meerwaarde gegeven 
door het werk niet te beperken tot de 
weergave van de teksten. Hij maakte im

mers ook de nodige ruimte vrij voor het 
geven van informatie over de oorsprong, 
de zangers en de betekenis van het lied. 
Een tip voor de herdruk: de 'Vlaamse 
Leeuw' kwam mogelijk niet door selectie 
omdat het geen 'nationaal' lied was, maar 
verdient - als officieel lied van de Vlaamse 
gemeenschap - in een uitgave die ook bij 
ons verspreid wordt toch zeker een plaats. 
Ook het 'Limburgs volkslied', een kamp-
vuurklassieker pur sang, zou hier trouwens 
niet misstaan. Voor het overige een echte 
meezinger die gemakkelijk in de hand ligt, 
voor dit soort uitgaven zeker een con
currentievoordeel. 

(gv) 

c» De piano. Het instrument en tien be

roemde componisten. B.C.Turner. 

Uitg. Gottmer - Haarlem. In de reeks: 

Viva la musica. 1997. 48 blz., 750 fr. 

Met gratis CD. 

c»Ikheltje, kramikkeltje. Kleuterliedjes. 

An Debaene & Ria Somers. Uitg. Da-

vidsfonds/Infodok - Leuven. 1997. 71 

blz., 495 fr. 

c» My Bonnie is over the ocean. Liedjes 

van club, kerk en kamp. Jacques Klö

ters. Uitg. Nijgh & Van Ditmar -

Amsterdam. 1997.252 blz., 499 fr. 

Ook dit jaar kiest Nekka voor lial 8 van het 
Gentse Flanders Expo. En wei op vrijdag 
24 aprii om 20u.30. Tijdens een pers
ontmoeting steiden de coördinatoren 
Koenraad De Meuider en Koen Huyg-
hebaert de interessante affiche '98 
voor. 
Een avond iang worden de Nederlands
talige pop, rock en kleinkunst voor het 
voetlicht gezet, en ook dit keer zijn grote 
namen van de partij. Mama's Jasje, dat 
recent tweemaal platina haalde voor 
ceedeeverkoop, de herboren Kreuners 
van Walter Grootaers, Vlaanderens fa
voriete schoonzoon Gunther Neefs, de 
vervlaamste JoLemaire, newwave-adept 
Dirk Blanchard met zijn nieuw pro
gramma, en Freek De Jonge. 
Centrale gast van het gebeuren is Rob de 
Nijs, die na dertig jaar planken terecht in 
de grote spots wordt gezet. De pre
sentatie is in handen van de talentvolle 
Dirküenoyelleüle bewees dat met goeie 
teksten en persiflage komaf kan worden 
gemaakt van de platvloerse humor die 
Vlaanderen al te lang heeft geteisterd. 
Omdat Nekka de dingen groots ziet werd 
Stageco (Torhout-Werchter) aangezocht 
om het podium te leveren, werden klank 
en licht in handen gegeven van Delta, 
terwijl Showbox voor de video-effecten 
zal zorgen. 

Wij kijken vooral uit naar Jo Lemaire en 
Dirk Blanchard die elk nederlandstalige 
bewerkingen zullen brengen van hun 

Neicica '98 beiooft 

Rob de Nijs 

bekendste liedjes: alvast een primeur 
voor Nekka! 
Els De Schepper pa^ uit met een portie 
cabaret. Freek De Jonge bewees inmid
dels dat hij ook met zijn nieuwste pro
gramma een boeiend entertainer en 
woordkunstenaar blijft. Dirk Denoyelie 
zal tenslotte als ceremoniemeester van 
dienst de verschillende gasten met hun 
muzikale wortels confronteren: de klein-

Dirk Denoyelie 

kunst, waarmee alles eind zestig, begin 
zeventig begon. 

NOG MEER NEKKA 

Voor deze vijfde Nekka is i.s.m. Po
lygram, de platenmaatschappij die wel
licht 't meest voor kleinkunst actief is 
geweest, een ceedee gerealiseerd. Op 
de plaat Testament van Boudewijn de 

Groot, Gelukkig zijn van Raymond, 
Noordkaap met Een heel klein beetje 
oorlog, Amsterdam van Kris De Bruyne, 
Wannes met zijn overbekende Ik wil deze 
nacht in de straten verdwalen en Jan De 
Wilde's Daar Is de lente. Nieuwkomer 
Gunther Neefs met Hierin dit landen Jo 
Lemaire met een nederlandstalig lied uit 
haar nieuwe ceedee, die eerlang ver
schijnt. De plaat is niet in de handel 
verkrijgbaar maar wordt via een punten 
kleefsysteem gratis aangeboden tussen 
27 maarten 21 april. 
Net als vorig jaar zal de VRT ook deze 
Nekka in twee delen uitzenden, op zon
dagen 10 en 17 mei e.k. Er komt een 
heruitzending op 11 juli '98. 
De inkomkaarten voor Nekka kosten 
voor de zitplaatsen 1.050 en 850 fr de 
staanplaatsen in het midden 650 fr., en 
de reservatiekosten bedragen 50 fr. Dit 
laatste kan via de Nekkafoon 
03/248.63.43 Of in de Bacobkantoren. 
Tal van organisaties geven kortingen én 
groepen vanaf 20 personen genieten 
een korting van 200 fr. per kaart. 
De Nekkabussen rijden je voor 250 fr. 
veilig en comfortabel heen en terug en 
zetten u op vaste uren voor de inkom af. 
Er worden extra buslijnen Ingelegd tus
sen Gent-Slnt-Pieters en Flanders Expo. 

Serglus 

Nekkafoon: 05/248.65.43 
langs Bacob-kantoren. 
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Cyrille 
van Hauwaert 

# 1 0 0 J A A R SPORT ^ 

Cyrille Van Hauwaert was de eerste Flan-
drien. Hij werd in 1883 in Moorslede 
(West-Vlaanderen) geboren. Hij maakte 
in Vlaanderen de geestdrift los voor de 
wielersport. Vandaag kunnen wij ons dat 
onmogelijk voorstellen. Daarom grijpen 
we terug naar het nog altijd lezenswaar
dige werk van Joris Jacobs en Ben. Van 
Doorne De Vlaamse wielerkonmgen. Een 
boek dat in 1979 bij Lannoo werd uit
gegeven. Wij citeren. 
„Toen Van Hauwaert datzelfde jaar 1907 

Bordeaux-Parijs won, streek de wielerroes 

voor het eerst over onze gewesten. Zij zou 

het jaar nadien nog aanzwellen door Van 

Hauwaert's glansrijke overwinningen in 

Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix. De 

wielersport kwam nu echt goed op gang. 

Alles was te dien aanzien in korte tijd 

grondig gewijzigd. De belangrijkste ver

andering lag echter op het sociale vlak. De 

wielersport-aan-de-top was helemaal pro

fessioneel geworden. Het amateurisme 

maakte uiteraard in deze omstandigheden 

geen kans meer. De wielerkoersen leken 

een regelrechte, voortdurende uitdaging 

van de uiterstenn in het menselijk uit

houdingsvermogen. Henri Desgrange had 

zijn beruchte Ronde van Frankrijk geënt 

op ritten die dagelijkse afstanden van 400 

km en meer overbrugden; de stormloop 

met de fiets tegen het woest hooggebergte 

met zijn archaïsche wegen was al be

gonnen, en sommige wielrenners droom

den van monsterraces die slechts één of 

twee kandidaten tot een goed einde zou

den kunnen brengen. De weersomstan

digheden, koude, regen, wind, hagel, 

sneeuw, de erbarmelijke wegen en een 

honds reglement - de reners moesten in 

grote wedstrijden alle machinepecht ei

genhandig repareren, wat vooral in de 

Ronde van Frankrijk sportieve en soms 

menselijke drama's veroorzaakte - eisten 

bovendien een tol aan zweet, pijn en 

vernedering, die alleen zij wilden betalen 

die geen andere uitweg hadden. De minst 

bedeelden, de wanhopigen, de sukkelaars! 

Het was de tijd van „arm Vlaanderen": er 

bestaat een onbetwistbaar verband tussen 

de armoede, de werkloosheid en de mas

sale uitwijking in Vlaanderen en de eerste 

successen van de Vlamingen in de mee

dogenloze wielersport van die dagen. Hier 

waren jonge mensen die op een hard leven 

voorbereid waren en die wisten dat zij 

weinig kansen hadden; jongelui die zich 

konden wapenen tegen de tegenslag en die 

bereid waren voor een betere toekomst tot 

de uitersten aan inspanning en lijden te 

gaan - de uitersten waarachter de be

kroning in die wielersport vaak wenkte." 

Meteen verwerven we inzicht in de we
reld waarin de jonge Van Hauwaert zich 

Heren 
onder elkaar 

Eigenlijk zouden we een vaste roddel
rubriek over het Belgisch voetbal moe
ten opstarten. In het kippenhok keert de 
rust blijkbaar nooit terug. Er lopen ver
moedelijk teveel hanen rond. Of ver
tellen we beter dat er op de toren veel 
uilen wonen die zich valken wanen... 
We willen er niet dieper op ingaan maar 
we mogen U niet alles onthouden. De 
voorzitter van Moeskroen eist het ont
slag van de voorzitter van Antwerp, 
tegelijkertijd ook de voorzitter van de 
profliga. Mogelijk zal de heer Van Mil-
ders bemiddelen. Deze is de voorzitter 
van AA Gent dat in de persoon van 
trainer Boskamp alle bestaande over
eenkomsten betreffende spelersovergan
gen vierkant aan zijn laars lapt. Ove
rigens voelen ook de scheidsrechters 
zich in dit verhaal tekort gedaan. Ze 
nemen de beschuldigingen en insinuaties 
niet langer. Waarvoor ons begrip. Al 
geloven we soms onze eigen ogen niet bij 
het zien van televisiebeelden. 
De heren Van Hove van Club Brugge en 
Verschueren van Anderlecht liggen met 
elkaar in de clinch. „Dat Verschueren 

vertelt dat ze het mooiste stadion hebben 
en de beste ploeg bezitten is zijn zaak. 
Daar kan een mens eens goed om lachen. 
Maar dat hij ook nog laster verspreidt en 
er de duivenmelkers bij betrekt..." Zalig 
nietwaar. Maar vreemd toch dat er op de 
achtergrond financiële betrokkenheid 
meespeelt van mensen die belangenver
menging doodgewoon vinden. Of juist 
niet vreemd? 

Vermoedelijk is het allemaal de schuld 
van het Bosman-arrest, de veiligheids
voorschriften, het decreet op de vrije 
nieuwsgaring en de pers die er geen 
verstand van heeft. Voorzitter 
D'Hooghe, de wijze uit Brugge, eist 
inmiddels respect voor hemzelf en zijn 
familie en belooft beterschap. Wordt 
vervolgd. Indien de lezer tenminste se
rieus wil blijven. 

een weg baande. Hij beschikte daartoe 
over zeldzame troeven. 
„Door de gezamelijke inbreng van fysieke 

en geestelijke eigenschappen was hij on

bestreden de nummer 1; hij was machtig 

en taai, maar tegelijk ook verstandig en 

beredeneerd in alle omstandigheden. Cy

rille Van Hauwaert leek op de meeste van 

zijn tijdgenoten voor te hebben dat hij zich 

niet het leiden door impulsen. Hij had een 

doel voor ogen en al zijn handelingen 

waren daarop afgestemd. Hij wist wat hij 

wilde en hij heeft er naar geleefd en 

gehandeld: het is stellig geen toeval dat 

juist hij het van hoeveknecht tot in

dustrieel bracht. Van Hauwaert werd de 

heraut van die wielersport in ons land." 

De impact van Van Hauwaert op het 
Vlaamse wielerleven kan onmogeljk wor
den overschat. Uit de in 1984 verschenen 
Gotha van de wielersport leren we dat 
België in 1907 125 renners en 6 of 7 
wielerbanen telde. In 1912 waren er... 
4.500 aangesloten coureurs en 44 wie
lerbanen in ons land. Tussen 1907 en 
1912 bestormde „de Leeuw van Vlaan
deren" de hemelen. Hij werd kampioen 
van België, won tweemaal Bordeaux-
Parijs en triomfeerde in Milaan-San 
Remo en Parijs-Roubaix. In de Tour ein
digde hij éénmaal vijfde en éénmaal 
vierde. Hij won één rit. Hij stapelde in 

alle belangrijke wedstrijden ereplaatsen 
op. Van Hauwaert was de eerste bui
tenlander die de hegemonie van de Fran
sen, „het" kenmerk van de eerste jaren 
van de wielersport, doorbrak. Het be
kende merk Alcyon bood hem een con
tract aan. 

Van Hauwaert was ook bijzonder suc
cesvol in het burgerleven. Na zijn spor
tieve loopbaan zette hij een rijwielbedrijf 
op. Hij verstond de kunst zijn roem te 
exploiteren. Hij stond ook aan de wieg 
van de eerste Belgische sportgroep en 
werd een gezagvolle stem van de Bel
gische wielerbond. Van Hauwaert was 
negentig toen hij in Zellik stierf. Hoeveel 
landgenoten kunnen zeggen dat zij door 
vier koningen, Leopold II, Albert I, Le
opold III en Boudewijn I, op het paleis 
werden ontvangen? 

Olympus 

Van Houwaert 

was de eerste 

niet-Franse 

succesvolle 

wielrenner. 
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De opvolger? 
Wordt Peter Van Petegem de opvolger van 
Johan Museeuw? De kans is niet onbe
staande De Oost-Vlaming, die voor het Ne
derlandse TVM rijdt, won voor de tweede 
opeenvolgende keer de omloop Het Volk 
Met onmiskenbaar overwicht zelfs. De ma
nier waarop hij in de slotkilometers van de 
besten uit de koers wegreed maakte Indruk 
Van Petegem is achtentwintig. Net ais Mu
seeuw heeft hij zich in zijn jonge jaren nooit 
geforceerd. Alles mocht, niets moest Vorig 
jaar reed hij ook al een uitstekende Ronde 
van Vlaanderen Hij was de Belg die het langst 
winstkansen behield. Ook dit jaar maakt de 
man uit Brakel van 's lands topkoers zijn 
hoofddoel. BIJ TVM wordt Van Petegem ge
respecteerd Er wordt geen dmk op hem 
gelegd en hij hoeft in de grote eendags-
koersen niet in dienst van anderen te ryden. 
Men gelooft dus In zijn mogelijkheden en dat 
moet voor Peter een hele geruststelling zijn. 
We geloven dan ook dat we van hem nog niet 
alles hebben gezien. Ook Tom Steels moet in 
de komende weken echt doorbreken als 
toprenner. De spurter van Mapei, de ploeg
maat van Museeuw rijdt In de beste om
geving Hem wordt geen strobreed in de weg 
gelegd. Hij kan terugvallen op een sterke 
ploeg en op de wijze raad van een gewezen 
wereldkampioen die zeker zijn laatste woord 
nog met heeft gesproken. Museeuw was 
sterk In Het Volk. Al scheen ztjn eerste be
kommernis erin te bestaan Tsjmll op alle 
mogelijke manieren het leven zuur te maken. 

Venwonderlijk is dat niet. De nieuwe Belg van 
Lotto heeft een drollig karakter waar Mu
seeuw maar moeilijk mee overweg kan. De 
heren zullen elkaar geen geschenken aan
bieden en daar zouden de concurrenten In 
de komende topkoersen wel eens van kun
nen profiteren. Maarzo zit de wielersport nu 
eenmaal in mekaar. 
Inmiddels Is ook Parijs-Nice begonnen. Ooit 
was de koers naar de zon een heuse klas
sieker in het voorseizoen. Op de erelijst staan 
de schoonste namen. We zijn dan ook met 
echt verbaasd dat Frank Vandenbroucke, bij 
het sefzoenbegin zevenendertigste op de 
UCi-ranglijst, via deze rittenkoers zijn waarde 
wil proberen verhogen. De „grote belofte" 
staat onder druk. Er wordt luidop en zelfs 
binnen zijn eigen ploeg aan zijn mogelijk
heden getwijfeld. Frank weet dat de tijd rijp is 
om met prestaties te antwoorden. 

Olympus 
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FLUBBER 
In 1961 kreeg 'Flubber' de titel The absent minded professor' 

mee, en was het niet Robin Williams die de hoofdrol vertolkte, 

maar Fred MacMurray. Dat is zowat het enige verschil tussen beide 

films, want de bewerker, John - Home alone - Hughes heeft weinig 

verse mosterd toegevoegd. Een uitzondering vormen de werkelijk 

verbluffende speciale effecten. Deze film over 'vliegende rubber' 

zal vele kinderen leuke ontspanning bieden, en misschien ook wel 

lullerikende volwassenen. (**) 

MRS. BROWN 
Als het woordje cultuur je niet vreemd is, zal de emotionele en 

waardevolle 'Mrs. Brown', een Britse film van John Madden, je 

NIEUW IN DE BIOS 

volledig opslorpen. Deels gaat het over politieke intriges, maar het 

is toch vooral een prent over een familie en over een platonische 

liefdesrelatie. De film begint in 1861. De Britse koningin Victoria 

- een ongelooflijke Judi Dench in haar eerste hoofdrol - maakt een 

depressie door na de dood van haar gemaal. Ze is volledig uit de 

publieke omgang verdwenen en alle pogingen van alle goed

willende vrienden ten spijt, blijft ze in zichzelf opgesloten, wat 

haar al vlug de bijnaam 'De weduwe van Windsor' oplevert. Dan 

daagt de Schotse dienaar John Brown - komiek Billy Connolly is 

een schitterende dramatische rol - op. Hij is jachtopziener en 

paardenverzorger en heeft zich tot doel gesteld zijn koningin op te 

monteren. Zijn volkse taal en humor veroorzaken wel enige oproer 

aan het hof Brown pakt de koningin soms hard aan. En ja hoor, er 

komt reactie: de twee raken emotioneel bij elkaar betrokken. 

Victoria kan opnieuw lachen, gaat paardrijden en maakt lange 

wandelingen met Brown. Voor de goegemeente kan dit echter niet 

en er wordt al vlug gezegd dat Brown en Victoria een 'affaire' 

hebben. De eerste minister, de koninklijke secretaris, Victoria's 

kinderen en vooral Bertie, de prins van Wales, allemaal raken ze 

betrokken. Het doet misschien allemaal een beetje toneelmatig 

aan, maar de film heeft dan ook de emotionele kracht van het 

betere toneelwerk Sterk. (***) 

^ ^ e m Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P ^ 

Scène uit My Ciri, 
drama met o.m. 
Jamie Lee Curtis. 
Zat. 14 maart, 
Ned. 1 om 21U.05 

^^^ A Fish called Wanda Britse film van Charles 
Crictiton uit 1987 met John Cleese, Jamie Lee Curtis, 
Kevin Kline en iMichael Pallin. Wanda, een vlotte 
Amerllcaanse, plant met George, Ken en Otto een 
overval op een Londensejuwelierszaalc. Alles verloopt 
naar wens, maar eigenlijk is geen van de vier van plan 
de buit te verdelen. Zeer grappige, romantische 
misdaadkomedie, gelardeerd met Britse zwarte hu
mor en Monty Python-grappen. Zon. 15 maart. 
Kanaal 2 om 2lu. 

^ ^ La CIté des Enfants Perdus Franse film van 
Jean-Plerre Jeunet en Mare Caro uit 1995, Professor 
Krank, een mutant ontsproten aan het brein van een 
gekke wetenschapper, verblijft op een platform mid
den in zee. Hij wordt vroegtijdig oud omdat hij niet 
over de mogelijkheid beschikt om te dromen. Daarom 
laat Krank kinderen ontvoeren uit de havenstad om 
hun dromen te stelen. Fascinerende film, met een 
overrompeling aan visuele effecten. Kostuums van 
Jean-Paui Gaultier. Maan. 16 maart, France 3 om 
23U. 

'&=l^ The RIver Rat De 12-jarige Jonsy werd op
gevoed door haar grootmoeder en bracht de groot
ste tijd van haar leven door aan de oevers van de 
Mississippi. Vlak na haar geboorte werd zij door haar 
moeder in de steek gelaten en haar vader Billy werd 
opgesloten op beschuldiging van moord nog voor zij 
geboren was. Billy wordt nu vrijgelaten en wil zijn 
dochter leren kennen. Geslaagd regiedebuut van 
scenanoschrijver Tom Rickman uit 1984. Dins. 17 
maart. Kanaal 2 om 21 u. 

Q 48 Hours Harde, komische politiefilm uit 1982 
waarin Walter Hill twee totaal verschillende karakters 
aan mekaar koppelt; de onderkoelde Nick Nolte en 
een gladde, vullbekkende Eddie Murphy. Voor Muphy 
trouwens een erg geslaagd en sensationeel film
debuut Woens. 18 maart. Kanaal 2 om 2iu. 

^Sk=# Rare Streken Bea Van der Maat presenteert 
een documentaire van National Geographic Television 
over het einde van de Lusitania, een luxecruiseschip 
dat in 1915 door een Duitse onderzeeër tot zinken 
werd gebracht. 1195 burgers overleefden de ramp 
niet. Dond. 19 maart, Kanaal 2 om 2lu. 

"^rr^ White Sands Amerikaanse thriller van Roger 
Donaldson uit 1992. In de woestijn van New Mexico 
wordt het lijk aangetroffen van een net geklede man. 
Naast hem ligt een koffertje met een half miljoen 
dollar. Sheriff Ray Dolezal staat voor een raadsel. 
Ondanks de protesten van zijn vrouw Molly onder
zoekt hij de zaak zelf en belandt al gauw In een web 
van spionage en wapensmokkel. VrU. 20 maart, TV 1 
om 21U.15 

De nieuwsgaring 
isvrtl 

Vorige week woensdag werd in het 
Vlaams parlement dan eindelijk gestemd 
over het voorstel van decreet op de vrije 
nieuwsgaring. Het mag een klein wonder 
heten dat het nu goedgekeurd werd door 
een meerderheid van CVP, SP en VU, 
want de weg ernaar toe was bijzonder 
lang. 

Aan de basis van dit decreet lag de 
onvrede van de Vlaamse TV-omroepen 
over het feit dat zij geen beeldmateriaal 
van manifestaties - lees: voetbalwedstrij
den - waarop een exclusiviteitsrecht 
rustte mochten uitzenden. De CVP'er 
Carl Decaluwé en de SP'er Tuur Van 

Wallendael dienden een voorstel van de
creet in dat een vrije informatiegaring en 
-verspreiding moesten waarborgen. 
VTM, in Vlaanderen houder van de rech
ten op het competitievoetbal, en de voet
balbond steigerden. VTM omdat het zijn 
dure geld in rook zag opgaan, de KBVB 

omdat hij vreesde geen hoge bedragen 
voor het voetbal meer te zullen krijgen. 
Ook de oppositie stond weigerachtig te
genover het voorstel. Met name de VLD 
ging daarbij dwars liggen. Ook de VU, die 
in eerste instantie wel te vinden was voor 
het voorstel, besloot zich te onthouden bij 
de stemming in de commissie Media van 
het Vlaamse parlement. 
Het voorstel dat vorige week gestemd 
werd behoudt grotendeels de oorspron
kelijke krachtlijnen. De omroepen mogen 
vrij beeldmateriaal vergaren en uitzenden 
ook als daar exclusieve rechten op rusten. 
In dat laatste geval moeten de omroepen 
wel wachten met uitzenden totdat ook de 
rechthebbende dat gedaan heeft. In het 
huidige omroeplandschap betekent dat 
dat de VRT geen competitievoetbal mag 
uitzenden voordat VTM dat al gedaan 
heeft. Met beeldmateriaal van de wie
lerwedstrijden is het net omgekeerd. Voor 

Voetbal is er voortaan voor elke 
Vlaamse omroep In overvloed. 

de kleinere sporten betekent dit decreet 
waarschijnlijk nog minder media-aan-
dacht. 

Dat is niet het enige gebrek in het decreet. 
Zo is het ook nog niet duidelijk wat er 
moet gebeuren indien pakweg The Rol

ling Stones een concert geven en hun 
zaakwaarnemer weigert cameraploegen 
toe te laten bij het optreden, iets wat 
frequent gebeurt bij soortgelijke mani
festaties. De VU heeft het voorstel in de 
plenaire vergadering hoe dan ook ge
steund. De partij vond het principe van 
'vrije informatie' belangrijker dan even
tuele gebreken in de wetgeving. 
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Van tijd tot tijd stoten wij op een 
programma dat ons tegelijkertijd 
ontroert en aan het lachen brengt. 
Meestal zijn dat niet de uitzen
dingen è la 'Kop van Jut' of 'Familie' 
omdat we daar verondersteld wor
den respectievelijk te huilen of te 
lachen. Het zijn overwegend pro
gramma's waar het leed zo on
draaglijk lijkt, dat slechts een (cy
nische) lach het ons mogelijk maakt 
ernaar te blijven kijken. 'Dat is leed 
van anderen' zegt onze huisarts 
altijd, wanneer wij weer eens zwaar
moedig op hem afstormen. En met 
die wijze raad kunnen wij dan weer 
even voort. 
Wij moesten in deze aflevering van 
'De wereld is klein' enkele keren 
onbedaarlijk lachen, hoe triest de 
omstandigheden in café 'Breda' en 
café 'De Koetsier' ook waren. Dat 
was bv. het geval toen ene Jefke. 
die we eerst vrolijk hadden zien 
dansen, verkondigde dat 'niemand 
hem begreep'. Hij had het per
soonlijk heel moeilijk zei hij en vroeg 
zijn familie uitdrukkelijk van hem te 
houden. Nog geen tien seconden 
later zagen we hem strippen in één 
van de marginaalste kroegen van 
Antwerpen. Ook wij begrepen hem 
niet... 
Deze reportage van Helena Dael-
man heette 'Statiestraat Antwer
pen' en had uitsluitend de twee 
voormelde kroegen als onderwerp. 
Zonder uitzondering hadden de 
stamgasten met hun verhaal een 
volledige 'Jambers', 'Mariene' of 

'Luc' kunnen vullen, maar hun ver
halen werden ons voor het grootste 
gedeelte bespaard. We maakten 
wel oppervlakkig kennis met enkele 
opmerkelijke figuren waaronder 
Rudi, een dertiger die al meer dan 
de helft van zijn leven gesleten had 
in deze slijterijen. Hij was inmiddels 
3 jaar werkloos en vulde met drin
ken het grootste gedeelte van zijn 
vrije tijd in. 
Zijn grootste droom was het be
zitten van een auto om dan daar
mee naar 'den dop' te gaan en eens 
goed te toeteren van 'Mannen, ik 
heb er ook ene!'. Hij had al een oud 

hem in de ogen toen hij erover 
vertelde - en nu naar Benidorm. 
Berre wilde weg uit het café, hij was 
het zat, zij het als enige niet van de 
alcohol. 
Wie wel een zekere mate van In-
toxicatle liet uitschijnen was Guido. 
'Het is het begin van de ondergang 
voor wie hier binnengaat' zei hij 
ergens, 'Maar het is er wel warm,' 
voegde hij eraan toe. Met Kerstmis 
had hij geen cadeautjes gekregen 
en met nieuwjaar ook al niet, 'Maar 
op 3 maart zal iedereen zien dat ik 
nog leef' schreeuwde hij haast. Drie 
maart was de dag van de uitzen-

Het begin van de ondergang 
De wereld Is klein, woensdag 3 maart 1998, TVl 

wrak, maar dat reed niet. Gelukkig 
had hij het van de hand kunnen 
doen en met de winst kocht hij zich 
een BMWMzn 15 jaar oud. Slechts 
6,000 fr, had het vehikel hem ge
kost. Aangekomen in de Statie
straat om te pronken bij zijn 'ma
ten' haperde er al iets aan de wa
gen: de claxon was, letterlijk, leeg
getoeterd ,., 
Ook de Berre was een vreemde 
vogel, Pas 46 zag hij eruit als een 
zestiger. Hij werkte in het café en 
was een van de weinigen die niet 
(meer) dronk. Van de uitgespaarde 
centen ging hij op reis, Eén keer al 
naar Lourdes - de tranen schoten 

ding. Benieuwd of ze in 'Breda' en 
'De Koetsier' ook gekeken hebben. 
Mogelijk zijn ze wel geschrokken 
van de eigen uitspattingen van 
drank en sex, diep in de nachtelijke 
uurtjes. De vogels die we daar za
gen vliegen hadden immers een 
wel heel lange staart ,,, 
Deze 'De wereld is klein' was on
danks alles een vrij serene weergave 
van het leven in een marginalen-
café dat, zoals alle soortgelijke ge
legenheden, vooral In het begin 
van de maand erg goed draalde. 
Een pluim voor de samenstellers! 

Krik 
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Teken van vrede 
Via een bekendmaking van bouwaan-
vraag aan de Sint-Ritakapel bij de Me-
cineipoort te Lier namen wij kennis van 
een plan tot opricliting van een mo
nument voor poiltieke gevangenen. 
Wij vinden het verschrikkelijk en mens
onterend dat mensen opgepakt, ge

folterd, gedood werden (en worden) 
omdat hun politieke overtuiging niet 
strookt met de machthebbers van dat 
ogenblik. 
Het zijn echter niet alleen politiek an
dersdenkenden die lijden onder het oor
logsgebeuren Wij zouden het dan ook 
betreuren indien enkel deze slachtoffers 
zouden worden vernoemd. ZIJ waren en 

zijn een segment van een lijdende be
volking. 
Daarom hebben wij het college van 
burgemeester en schepenen van Lier 
voorgesteld om als tekst voor dit mo
nument de volgende zin te gebruiken: 
„Als nagedachtenis aan allen die leden 
onder het oorlogsgebeuren. Oorlog is 
onrecht". 

Zo wordt dit, meer dan vijftig Jaar na de 
feiten, geen oorlogsmonument voor 
enkelen, maar een teken van vrede voor 
allen. 

WIm Hautem en 
Bob van Ouytsel. 

vos-Lier 

^ W E D E R W O O R D • * 

Rechtzetting 
In het artikel over de komst van de Euro 
(WIJ, 5 maart jl.) sloop een fout. In de 
inleiding werd gesteld dat Griekenland en 
Zweden „zakten" voor het toegangs
examen tot de Euro. Dat klopt niet. 
Zweden voldoet wel degelijk aan de eu-
rocriteria, het wenst echter nog niet tot de 
Euro toe te treden. 
Onze excuses! 

Doorbraak 
Bij het lezen van het artikel „Schaf het 
geld af!" door Jan Caudron (WIJ, 22 jan. 
jl.) was ik enigszins positief verrast dat het 
reeds in de jaren tachtig gerijpte voorstel 
van mijn vader Robert Van der Stockt om 
het geld af te schaffen, opnieuw in de 
media komt. 

Onmiddellijk daarop was ik gefrustreerd 
omdat bij mij de bedenking opkwam, dat 
ondanks de waaier van technologische 
mogelijkheden die vandaag toelaten om 
het voorstel in de praktijk om te zetten, 
dit ei van Colombus nog lang niet recht 
staat. 

Wij blijven verder opgezadeld met de 
enorme economische groei van de cri
minele sector! Zwartwerk, handel in 
drugs, handel in koopwaar afkomstig van 
diefstal, handel in illegale hormonen
preparaten, handel in dolle koeien, vrou
wenhandel, kinderporno en -prostitutie, 
worden bestuurd door criminele kamers 
van koophandel die wij naar Italiaans 
model „Maffia" noemen. Met de re
gelmaat van een klok zwengelt deze ge
organiseerde maffia de criminele beurs 
aan door kapitaalinjecties afkomstig van 
bankovervallen, overvallen op geldtrans
porten, fiscale miljardenfraudes, om
kooppraktijken. 

De georganiseerde criminaliteit is in alle 
lagen van de bevolking aanwezig en niet 
in het minst bij beleidsmensen, indus
triëlen en banken. Zij proberen met alle 
middelen het papiergeld van Napoleon, 
als ruilmiddel voor de criminele handel te 
handhaven. 

De transformatie van papiergeld naar 
elektronische betaalmiddelen, zou de ge
legenheid bij uitstek zijn om het kaf van 
het koren te scheiden en komaf te maken 
met de criminele handelspraktijken. Deze 
nieuwe „Gutt-operatie" is echter zo dras
tisch dat de huidige machthebbers zich 
met hun wapens zullen verzetten. In
stitutionele en politieke hervorming, 
witte marsen en onderzoekscommissies 
staan hier machteloos. Gekibbel over wie 
de kosten draagt voor elektronisch be
taalverkeer is tijdverlies. 
Enkel een drastisch nieuw beleid, groei
end uit een achterban van maatschap-
pijbewuste, eerlijk werkende burgers die 
betalen en betaald worden met elek
tronisch geld, kan na meerdere generaties 

de spiraal van de criminele cash flow 

doorbreken. 

Misschien hebben wij nog zoveel ge
duld. .. Rik Van der Stockt, 

Affligem 

Achter witte 
geveis 
Alles straalt rijkdom uit en de regerende 
politici grijpen dit gretig en herhaaldelijk 
aan om te zeggen hoe goed wij het in 
Vlaanderen hebben. Dank zij hen, denken 
zij er bij! Hoe durven ze! 
Inderdaad, het kleine aantal rijken ver
dubbelde. Dat zijn die kasten van huizen 
en pronkerige sleeën van auto's die wij 
zien. Anderzijds verdrievoudigden de ar
men. Momenteel is daar uiterlijk nog niet 
veel van te merken. Wél achter de nette 
gevels! (WIJ, 5 maart jl.) Hun huis en 
auto willen zij koste wat kost behouden, 
de auto bedraagt 25% van het gezins
inkomen. Uit schrik om niet toe te komen 
wordt overdadig gespaard, ongezond ge
geten, de hygiëne moet inboeten. Een bad 
nemen is beperkt wegens de kosten. 
Op alles moet gespaard om het onver
mijdelijke te betalen, de sociale gevolgen 
zijn verschrikkelijk. Record aan echt
scheidingen met nog méér nadelige fi
nanciële gevolgen. Psychische storingen 
ten gevolge van stress. Enz. 
De oudere generatie is zijn kapitaal uit 
betere tijden aan het opleven. Van die 
hoor je niet veel, die berust. Het zal haar 
tijd wel meegaan. Wie als gepensioneerde 
vroeger nog wat kon opzij zetten, kan het 
niet méér. Op het einde van de maand is 
alles op. Opbouw van rijkdom is er bij de 
middenklassie niet meer bij. Zelfstandige 
bedrijven verkopen zichzelf aan het bui
tenlands kapitaal. 

Nu het nog gaat. Want zij zien het niet 
meer zitten. Redden de boel vooraleer het 
te laat is. Verkopen het werktuig waarmee 
ze opgebouwd hebben en winst maakten. 
En die prachtige bedrijven, kettingwin-
kels, grootwarenhuizen, enz..' Tja, daar 
spelen wij nog enkel het knechtje. Doen 
het vuile werk van het geld oprapen voor 
de buitenlandse baas. De winsten gaan 
naar de rijke aandeelhouders in het bui
tenland. Al wat blinkt en rijkdom uit
straalt is niet meer van ons. De nette gevel 
wel! 

De reden? Omdat de onbekwame over
heid zich niet tijdig heeft aangepast aan de 
vrije concurrentie met zijn enorme ver
schuivingen naar de lageloonlanden. De 
overheid wilde zich niet aanpassen door 
drastische loonlastverlagingen. Nu ook 
nog niet. Het gewone volk moet op
hoesten waarvoor zij de schuld draagt. 
Jammer genoeg zien de meeste mensen de 
oorzaak niet meer. Dat speelt in de kaart 
van de overheid. Een oplossing? Ja, maar 

lelijk om zeggen. Het zou sneller zeer 
slecht moeten gaan, zodat er een ernstige 
opstand komt. Dan zou het pas ver
anderen. Het aanhoudende aantal sta
kingen is een begin. De sluwe overheid 
probeert deze met een klein beetje geven 
en steun te counteren. 

W. Degheldere, 
Brugge 

RS. De redaktle ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheid- en smaadbrieven gaan de scheur
mand in. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven In te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt Initialen te gebruiken. 
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HAAL MEER UIT 

10 X gratis 

De complete bouwgids 
in WIJ van vorige week verscheen een be
spreking van 'De complete bouwgids' van 
Staf Bellens & Colette Demil. Het artikel 
besloot met. „ WIJ, van onze kant, denken dat 
uw geld niet slecht besteed is wanneer u zich 
als toekomstig bouwer, verbouwer of koper 
van een woning deze gids aanschaft. "Tot dat 
besluit kwamen wij omdat dit boek op een 
sobere, maar zeer gestructureerde - en dus 
erg hanteerbare - manier uiteen zet wat er 
allemaal blJ bouwen komt en kan komen 
kijken. 
Deze complete bouwgids geeft een helder 
overzicht van bij de aankoop van een bouw
plaats tot - bij wijze van spreken - het 
aanbrengen van het huisnummer. Daarbij 
niet enkel de 'gewone' aspecten van bou
wen, zoals de keuze van de baksteen, dak
bedekking, . , maar ook vrij veel aandacht 
naar leningen, subsidies, fiscale aspecten, 
inrichting, ... Om 'De complete bouwgids' 
compleet te maken bevat deze interessante 
uitgave o.a. ook een actuele lijst met adres
sen en een verklarende woordenlijst 
DOMOTICA? 
WIJ heeft het genoegen zijn lezers 10 van 
deze gidsen - in de handel te koop voor 999 
f r. - te kunnen aanbieden aan de prijs van een 
gele bnefkaart of een fax. Daarop schrijft u 
het antwoord op de vraag: 'Wat is dom-
otica?'. 
Voor regelmatige lezers van dit blad zal de 
oplossing een koud kunstje zijn want 'dom-

otlca' werd vrij precies omschreven in de 
uitgave van vorige week. WIJ wenst u veel 
succes en zal binnenkort de tien gelukkige 
winnaars bekendmaken. 

Uw deelname stuurt u naar ons week
blad: WiJ-Bouwen. Barrlkadenpiein 12, 
1000 Brussel, fax 02/219.97.25. 

Deelnemingsformulier 
Naam & voornaam:. 

Adres: 

Domotlcals. 

12 maart 1998 



B igg's Continent, een hypermarkt naar Frans 

model in het Hasseltse Kuringen, verkoopt 

nog altijd tal van producten met op de verpakking 

geen letter Nederlands. De VU-jongeren van Hasselt 

protesteren. 

• U I T S M I J T E R ^ 

Op 6 juni 1996 opende Bigg's in Kuringen 
zijn deuren. Hiermee kreeg Vlaanderen 
zijn eerste hypermarkt naar Frans model: 
een zeer ruime winkel - in Kuringen meer 
dan 14.000 m2 met liefst 1.600 par
keerplaatsen - met grote rayons, waar de 
consument om en bij de 65.000 ver
schillende producten worden aangeboden. 
Een aantal daarvan - hoofdzakelijk de 
minder bekende of huismerken - aan 
scherpe prijzen. 

Met de vestiging in Kuringen wou Bigg's -
oorspronkelijk een 100% dochter van de 
Belgische GIB-groep - de grote Franse 
distributieketens een stap voor zijn op de 
Vlaamse markt. Toch nam de Franse groep 
Promodes, de grootste Europese uitbater 
van supermarkten, eind 1996 een belang 
van 20% in Bigg's. Samen met deze trans
actie werd de naam gewijzigd in Bigg's 

Continent, naar een huismerk van Pro
modes. 

VOOR PAAL STAAN 

Bigg's viel met alleen op door zijn omvang: 
ook het aanbieden van tal van producten -
meestal kleine merken! - zonder één ge
benedijd woord Nederlands op de ver
pakking deed stof opwaaien. Een kleine 
maand al na de opening beloofde Bigg's in 
Het Belang van Limburg (6 juli 1996) 
beterschap. „ 'Nadat we daar door de klan

ten over aangesproken werden (...) hebben 

we maatregelen getroffen. Er staan trou

wens al van bij de start twee vertaalpalen 

in de winkel. Wte met zijn product daar 

naar toe stapt en de streepjescode voor het 

electronische oog houdt, krijgt onmiddel

lijk een stickertje met de volledige vertaling 

en productbeschrijving in het Nederlands 

in handen. Moest het toch voorkomen dat 

een product zelfs door dit toestel niet 

gekend is, dan hoort de klant een groen 

telefoonnummer, waar gratis elke info kan 

opgevraagd worden. (...)' Ondertussen 

probeert men stickers op de producten te 

kleven en gaan de leveranciers ervoor zor

gen dat tegen eind 1996 alle goederen in de 

winkel met een Nederlandse tekst bedrukt 

zullen zijn." 

Dit artikel wekt zeker op de lachspieren 
van de Bigg's-bezoeker. In de eerste plaats 
omdat er nog altijd - zeker in de non-food 

- talloze artikelen te koop zijn zonder 
Nederlands of vertalende zelfklever. 
Voorts werkten de vertaalpalen tijdens 
meerdere bezoeken van VUJO-Hasselt 
niet: geen sticker, geen vertaling, geen 
groen nummer,... niets! 
Ook de opstelling ervan doet vragen rij
zen. Beiden staan, op enkele meters van 
elkaar, aan de linkerzijde van het immense 
warenhuis. Eén ervan tussen de groenten 
en het fruit, voedingsmiddelen waarvan de 
inhoud wel bekend mag zijn ... De con
sument staat hier letterlijk en figuurlijk 
voor paal! 

SCHEEFKLEVERS 
Het IS niet de enige keer dat Bigg's zich niet 
aan zijn belofte houdt. Zo wijst VUJO-
Hasselt op een artikel uit opnieuw Het 
Belang van Limburg van 29 januari 1997. 
Daarin zegt Bigg's-directeur Eric Lejeune: 

„Maar schrijf gerust dat Bigg's zeer bin

nenkort ook volle glazen Colaflessen in 

huis zal hebben." Lejeune kwam hiermee 
tegemoet aan de vraag van milieubewuste 
klanten. VUJO-Hasselt stelde vast dat er 

keiijk te begrijpen taal'. En in Vlaanderen 
spreken ze toch allemaal Frans, mijnheer! 

DOE IETS! 

Maar: deze richtlijn stipuleert ook dat , ,^ 
Lidstaat waar het product wordt verkocht. 

Wie begrUpt 
Bigg's Continent? 

nog steeds geen glazen Colaflessen zijn in 
de Bigg's van Kuringen ... 
VUJO-Hasselt is het niet eens met deze 
gang van zaken, al geeft zij toe dat Bigg's 
wel degelijk inspanningen heeft geleverd. 
Het aantal producten zonder Nederlands 
op de verpakking is teruggelopen, maar in 
nog teveel gevallen lijkt het erop alsof het 
Nederlands een tweederangstaal is (zie 
ook kader). De lokale VUJO'ers verden
ken Bigg's niet zozeer van 'Franstalig im
perialisme' als wel van een verregaande 
minachting van de winkelende Vlaming en 
wijzen erop dat het aanbieden van pro-
duaen aan dumpingprijzen niet ten koste 
mag gaan van verstaanbare productin
formatie. Ook menen ze dat de Vlaming 
zich niet tevreden moet stellen met snel
snel aangebrachte 'scheefklevers'. VUJO 
wijst er ook op dat het kasticket ook een 
storende voorkeur voor de taal van Mo

lière vertoont. Tot slot uiten de Hasseltse 
VUJO'ers hun ongenoegen over het feit 
dat dit slechte voorbeeld juist gegeven 
wordt door een afdehng van een wa-
renhuisgroep uit België. 'Begrijpen som
migen het dan nooit?' vragen zij zich af. 

BEGRIJPE WIE KAN 

Of er eindelijk werk gemaakt wordt van 
Nederlands op de verpakkingen hangt 
volledig af van de goede wil van Bigg's 
zelf: de keten overtreedt immers geen 
wetten. België had nochtans de wet van 14 
juli (sic) 1991 'Betreffende de handels
praktijken en de voorlichting en bescher
ming van de consument'. Daarin stond 
o.m. dat „ de vermeldingen dte het voor

werp zijn van de etikettering (...) zijn 

minstens gesteld in de taal of de talen van 

het gebied waar de producten op de markt 

worden gebracht." Nederlands in Vlaan
deren dus. De Belgische wetgever werd in 
1995 echter teruggefloten door de Eu
ropese. Maar ook die bood geen waar
borgen. Begin 1997 werd de richtlijn 
omtrent etikettering (79/112/EEG) gewij
zigd. Etiketten moesten voortaan opge
steld zijn in een 'voor de koper gemak-

kan (...) eisen dat op zijn grondgebied voor 

deze vermeldingen op de etikettering ten 

minste gebruik gemaakt wordt van één of 

meer talen die hij uit de officiële talen van 

de Gemeenschap kiest." 

Dit betekent dat het gebruik van het 
Nederlands op de etiketten van levens
middelen wel degelijk kan worden op

gelegd vanuit België! VUJO-Hasselt 
speurde, maar vond geen enkel wetgevend 
initiatief in die zin ... Zij vraagt dan ook 
met aandrang aan de volksvertegenwoor
digers in de Kamer en in het Europees 
parlement om te blijven ijveren voor een 
verplicht gebruik van het Nederlands op 
producten die in Vlaanderen verkocht 
worden. 

De lokale VU-jongeren vragen Bigg's niet 
te wachten op deze wetgeving, maar zijn 
beloften eindelijk in te lossen. Dat zoiets 
echt niet veel moeite kost, heeft VUJO-
Hasselt trouwens bewezen door zelf con
tact op te nemen met twee producenten. 
Beiden beloofden schriftelijk hun verpak
king aan te passen. Alleen het huismerk 
van Bigg's reageerde voorlopig niet. Of 
verstaan ze in Parijs geen Nederlands? 

(gv) 

Frans, Grieks, 

Portugees, 

Duits of 

Engels: Bigg's 

Continent in 

Hasselt heeft 

het allemaal I 

Alleen heeft 

niet alles 

Nederlands 

daar b|J Bigg's 
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Nederlands op de verpakking In Vlaanderen is 
niet alleen een zaak van goed fatsoen. Soms 
is het ook ectnt nodig. Een kijk in liet bood-
schappenwagentje van VUJO-Hasseit. 

Typisch Belgisch? De worstjes zijn in
geblikt in Luik, het bier komt uit Charleroi,... 
Ofschoon de tijd van 'Skilt en Friend' nu toch 
wel voorbij is, blijkt het onmogelijk een Ne
derlandse vertaling te geven bij een product 
verpakt In België... 

Fries-nationaal? Met verbijstering 
stelde VUJO-Hasseit vast dat een blik melk uit 
Friesland aangeboden werd in vier talen, 
maar geen Nederlands. De Friezen hebben 
na een jarenlange strijd bekomen dat het 
Fries officieel onderwezen mag worden. Nu 
Leeuwarden opnieuw 'Ljouwert' heet, mag 
het Nederlands in Vlaanderen dan ook niet 
vergeten worden! VUJO-Hasseit ging ervan 
uit dat dit geen oude Franse voorraad was en 
schreef de producent aan. Deze veront
schuldigde zich uitgebreid en beloofde de 
verpakking aan te passen. 'Belle Holiandaise' 
ligt niet meer in de Vlaamse rekken ... 

CevaarlUkl De verpakking van de de
odorant bevat een symbool, de vlam op een 
oranje achtergrond, in de 'Gids voor de 
Europese consument in de interne markt', 
uitgegeven door het Bureau voor officiële 
publlkaties der Europese Gemeenschappen, 
1995 staat op biz. 100: „Uiteraard is de 
etikettering van gevaarlijke of giftige stoffen 
aan veel strengere voorschriften onderwor
pen dan die van de dagelijkse consump
tieartikelen. (...) De gebruiksaanwijzing, de 
tijdens het gebruik te treffen voorzorgs
maatregelen en de waarschuwingen moeten 

In ae taal van hetlana waar het produkt 
ge-of verbruikt worat. gesteld zijn. Sym
bolen geven aan of het een gevaarlijk of 
toxisch produkt betreft en doen dienst als 
waarschuwing. Deze symbolen, die In alle 
landen van de Europese Unie gelijk zijn, 
maken geen gebruik van woorden zodat de 
betekenis ervan voor de consumenten on
middellijk duidelijk Is- hetgeen niet wil zeg
gen dat u het etiket waarop aanvullende 
Informatie kan staan, dan niet hoeft te lezen 
- Integendeel." Bigg's voorziet de voor
zichtige Vlaming plichtsbewust van 'aanvul
lende informatie'. Volledig in het Frans... 

Tweederangs? Op de doos ontbijt
granen met chocolade is een erg beknopte 
Nederlandstalige produktbeschrijving ge
drukt. Het Is een huismerk van Bigg's. De 
vraag blijft waarom de wedstrijd gericht op 
kinderen - er is een Sony Playstation mee te 
winnen - volledig in het Frans is. De ant
woordkaart moet bovendien opgestuurd 
worden naar Parijs... Het Nederlands krijgt 
ontegensprekelijk een tweederangsbehan-
deiing. VUJO-Hasseits aangetekende vraag 
om meer uitleg kreeg tot op heden geen 
antwoord .. 

DodeiIJkl Op de verpakking van de tam
pons staat: „Important: les tampons sont 
associés au syndrome du choc toxique: Ie 
S. C. T. est une maladie rare mals qui peut être 
fatale. LIsez attentlvement la notice jointe et 
conservez-la." Voor de Vlaming Is er een 
Duitse vertaling voorzien ... 
Bigg's heeft echt nog wei werk aan de 
winkel! 

(gv) 
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